ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РАДОМИР
град Радомир 2400, площад ”Свобода” № 20,
тел./факс: 359 777 824 90, тел: 359 777 80 080
e-mail: obs_radomir@abv.bg

Р Е Ш Е Н И Е № 179
26.07.2016 г.
П Р О Т О К О Л № 13
Общински съвет-Радомир на свое заседание, проведено на 26.07.2016г. ,
обсъди първа точка от дневния ред –Докладни записки, Отчет за дейността
на Общински съвет-Радомир и неговите комисии за периода от 10.11.2015 г. до
30.06.2016 г., вх.№ С-169/13.07.2016 г., с вносител: Светослав Кириловпредседател на ОбС-Радомир, както и становищата на ПК“Здравеопазване,
социална политика, образование, наука, култура и духовни дейности“,
ПК“Стопанска политика, земеделие, гори, екология, устройство на
територията,
строителство,
транспорт,
приватизационен
и
следприватизационен контрол“, ПК“Бюджет, финанси и инвестиционна
политика“, ПК“Европейски,национални и други програми и проекти, работа с
децата и младежта, спорт и туризъм“, ПК“Обществен ред, законност,местно
самоуправление и общинска собственост“ и ПК по етика и конфликт на
интереси.

След извършеното гласуване, на основание чл.27, ал.6 от ЗМСМА,
Общински съвет-Радомир прие

Р Е Ш Е Н И Е № 179

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-РАДОМИР ПРИЕМА Отчет за
дейността на Общински съвет-Радомир и неговите комисии за
периода 10.11.2015 г. – 30.06.2016 г.
/общ брой съветници-21, присъствали по време на гласуването– 20/
/”за”- 20,“против”- няма, “въздържал се”-няма/

СВЕТОСЛАВ КИРИЛОВ /П/
Председател на Общински съвет-Радомир
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ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РАДОМИР
град Радомир 2400, площад ”Свобода” № 20,
тел./факс: 359 777 824 90, тел: 359 777 80 080
e-mail: obs_radomir@abv.bg

Р Е Ш Е Н И Е № 180
26.07.2016 г.
П Р О Т О К О Л № 13
Общински съвет-Радомир на свое заседание, проведено на 26.07.2016г. ,
обсъди първа точка от дневния ред –Докладни записки, Отчет за изпълнение
на актовете, приети от Общински съвет-Радомир за периода от 01.11.2015 г.
до 30.06.2016 г., докладна записка вх.№ С-176/15.07.2016 г., с вносител: Пламен
Алексиев-кмет на Община Радомир, както и становищата на
ПК“Здравеопазване, социална политика, образование, наука, култура и
духовни дейности“, ПК“Стопанска политика, земеделие, гори, екология,
устройство на територията, строителство, транспорт, приватизационен и
следприватизационен контрол“, ПК“Бюджет, финанси и инвестиционна
политика“, ПК“Европейски,национални и други програми и проекти, работа с
децата и младежта, спорт и туризъм“, ПК“Обществен ред, законност,местно
самоуправление и общинска собственост“ и ПК по етика и конфликт на
интереси.

След станалите разисквания и извършеното гласуване, на
основание чл.21, ал.1,т.24 от ЗМСМА, Общински съвет-Радомир прие

Р Е Ш Е Н И Е № 180

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-РАДОМИР ПРИЕМА Отчет за изпълнение
на актовете на Общинския съвет за периода 01.11.2015 г. –
30.06.2016 г.
/общ брой съветници-21, присъствали по време на гласуването– 20/
/”за”- 20,“против”- няма, “въздържал се”-няма/

СВЕТОСЛАВ КИРИЛОВ /П/
Председател на Общински съвет-Радомир
2

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РАДОМИР
град Радомир 2400, площад ”Свобода” № 20,
тел./факс: 359 777 824 90, тел: 359 777 80 080
e-mail: obs_radomir@abv.bg

Р Е Ш Е Н И Е № 181
26.07.2016 г.
П Р О Т О К О Л № 13
Общински съвет-Радомир на свое заседание, проведено на 26.07.2016г. ,
обсъди първа точка от дневния ред –Докладни записки, Докладна записка,
вх.№ С-168/12.07.2016 г., относно изменение и допълнение на Наредбата за
условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местни дейности
за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на
общинския бюджет на Община Радомир, с вносител: Пламен Алексиев-кмет на
Община Радомир, както и становището на ПК“Бюджет, финанси и
инвестиционна политика“.
След станалите разисквания и извършеното поименно гласуване, на основание чл.21, ал.2
от ЗМСМА, във връзка с чл.82, ал.1 от Закона за публичните финанси, чл.26 и чл.28 от
Закона за нормативните актове, Общински съвет-Радомир прие

Р Е Ш Е Н И Е № 181
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-РАДОМИР ПРИЕМА следните изменения и
допълнения на Наредбата за условията и реда за съставяне на бюджетна
прогноза за местните дейности за следващите три години, за съставяне,
приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Радомир:
В чл. 17 ал. 2 думите „държавния бюджет” се заменят с „публичните
финанси”.
Чл. 25 се правят следните изменения:
1.Алинея 2 се отменя.
2.Създава се ал.5 и ал.6
„(5) В рамките на срока по ал.4 кмета на община Радомир определя реда
и оповестява датата и мястото за провеждане на публично обсъждане на
проекта за бюджет от местната общност най-малко 7 дни
предварително на интернет страницата
и в средства за масово
осведомяване. За постъпилите предложения се съставя протокол, който се
внася в общински съвет заедно с окончателния проект на бюджет на
общината.
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(6) В процедура по финансово оздравяване Кмета на община Радомир
изпраща проекта на бюджет на общината за съгласуване от министъра на
финансите.
В чл.26 се правят следните допълнения и изменения:
1. В ал.1 след думите „ от постоянните комисии на общински съвет” се
добавят думите „ - Радомир, които дават становище по него в
съответствие с Правилника за организацията и дейността на Общински
съвет – Радомир , а думите „от ръководителите на бюджетни звена и на
организациите, предоставящи услуги, финансирани от бюджета, както и от
населението на общината” отпадат;
2. В ал.2 работни дни „7” се заменя с работни дни „15”;
3. В ал.3 изречението „ решението по ал. 2 на Общинският съвет за
приемане на бюджета включва” се заменя с изречението „ С решението по ал. 2
Общинският съвет одобрява и”;
4. В ал.3, т.5 и т.7 стават съответно т.13 и т.14
5. В ал.3, т.6 думите „допълнителни условия определени със закон или друг
нормативет акт” се заменят с думите „други показатели, включително
такива, определени в закона за държавния бюджет за съответната година”
6. Създават се нови точки 5, 6, 7, 8 , 9, 11 и 12
„ 5.максимален размер на новите задължения за разходи,които могат да
бъдат натрупани през годината по бюджета на община Радомир,като
наличните към края на годината задължения за разходи не могат да
надвишават 15 на сто от средногодишния размер на отчетените разходи за
последните четири години; ограничението не се прилага за задължения за
разходи, финансирани за сметка на помощи и дарения;
„ 6. максимален размер на ангажиментите за разходи,които могат да
бъдат поети през годината, като наличните към края на годината поети
ангажименти за разходи не могат да надвишават 50 на сто от
средногодишния размер на отчетените разходи за последните четири години;
ограничението не се прилага за ангажименти за разходи, финансирани за
сметка на помощи и дарения;
„ 7. размера на просрочените задължения от предходната година, които
ще бъдат разплатени от бюджета за текущата година;
„ 8. размера на просрочените вземания, които се предвижда да бъдат
събрани през бюджетната година;
„ 9. лимита за поемане на нов общински дълг, максимален размер на
общинския дълг и на общинските гаранции към края на бюджетната година;
„ 11. индикативен годишен разчет за сметките за средства от
Европейския съюз;
„ 12. актуализирана бюджетна прогноза;
7. Създава се ал.5 и ал.6
„ (5) При разглеждането от общински съвет на бюджета на общината в
процедура по финансово оздравяване се обсъжда и становището на министъра
на финансите по проекта на бюджета на общината;
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„ (6) Бюджетът на общината се разпределя по
разпределението се одобрява от Кмета на община Радомир.

тримесечия

и

В чл.41 думите „Кметът на общината изготвя годишния отчет за
изпълнението на бюджета по показателите, по които е приет, придружен с
доклад, и го внася за приемане от общинския съвет” отпадат и се заменят с
„кметът на община Радомир изготвя годишния отчет за изпълнението на
бюджета по показателите, по които е приет, придружен с доклад, и в срок до
31 август на следващата бюджетна година и го внася за приемане от
общински съвет-Радомир. В случаите, когато Сметна палата извършва
финансов одит на годишния отчет на община Радомир, кмета на община
Радомир внася за приемане одитирания отчет заедно с одитното становище
на Сметна палата за заверка на годишния финансов отчет на община
Радомир”.
В чл.42 ал.2 думите „ 31 декември” се заменят с „ 30 септември”.
Създава се раздел осем „а” с чл.42а – 42и:
Раздел VIII „a”
ОБЩИНИ С ФИНАНСОВИ ЗАТРУДНЕНИЯ
Част I
Общи разпоредби
Чл.42а.(1) Община с финансово затруднение е община, за която са налице три
или повече от следните условия:
1. не се спазват фискалните правила по чл.10, ал.1 от Наредбата;
2. наличните към края на годината задължения за разходи по бюджета на
общината надвишават 15 на сто от средногодишния размер на отчетените
разходи за последните 4 години;
3. наличните към края на годината поети ангажименти за разходи по
бюджета на общината надвишават 50 на сто от средногодишния размер на
отчетените разходи за последните 4 години;
4. наличните към края на годината просрочени задължения по бюджета на
общината надвишават 5 на сто от отчетените за последната година
разходи на общината;
5. бюджетното салдо по бюджета на общината през последните три години е
отрицателна величина за всяка една от трите години;
6.осредненото равнище на събираемост за данъка върху недвижимите имоти и
данъка върху превозните средства е под осреднената събираемост на двата
данъка за всички общини, отчетена за последната година.
Чл.42б.(1) При финансово затруднение на общината се открива процедура за
финансово оздравяване с цел постигане на финансова устойчивост и
стабилност на общинските финанси.
(2) Процедурата за финансово оздравяване на общината се открива за период
от една до три години.
(3) В процедурата за финансово оздравяване се вземат предвид интересите на
местната общност.
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Част II
Откриване на процедура по финансово оздравяване
Чл.42в.(1) Ежегодно в срок до 10 март кмета на общината извършва оценка за
наличие на условията по чл.42а, ал.1 към края на предходната година.
(2) Когато при оценката по ал.1 се установи, че са налице три или повече от
условията по чл.42а, ал.1, кмета на общината в 7 -дневен срок уведомява
общински съвет, че общината се намира във финансово затруднение, и
предлага на общински съвет да бъде открита процедура за финансово
оздравяване.
(3) В 10-дневен срок от уведомяването по ал.2 общински съвет с решение,
прието с мнозинство повече от половината от общия брой на общинските
съветници:
1. открива процедура за финансово оздравяване;
2. възлага на кмета да изготви план за оздравяване и да проведе публично
обсъждане на плана с местната общност;
3. определя срок за изготвянето на плана, който не може да бъде по-дълъг от
един месец, и определя ред и срок за провеждане на публичното обсъждане,
който не може да бъде по-кратък от 14 дни.
(4) В 7-дневен срок от провеждане на публичното обсъждане общински съвет с
решение определя срока на процедурата по финансово оздравяване и приема
плана за финансово оздравяване.
(5) С решенията по ал.3 и 4 общински съвет може да възложи на кмета на
община Радомир да направи искане до министъра на финансите за финансово
подпомагане на общината под формата на временен безлихвен заем от
централния бюджет за целите на изпълнението на плана за финансово
оздравяване.
(6) Кметът на община Радомир осъществява текущо наблюдение на
условията по чл.42а, ал.1, като задължително извършва оценка, анализ и
прогноза за тяхното изменение към полугодието и края на текущата
бюджетна година, като при необходимост определя срокове и стъпки за
предприемане на съответните действия.
Част III
План за финансово оздравяване на общината. Изпълнение на плана
Чл.42г.(1) Плана за финансово оздравяване съдържа:
1. система от критерии и финансови показатели, определени за наблюдение, с
цел постигане на финансова устойчивост и стабилност на общинските
финанси;
2. индикатори за изпълнение, които да оценяват постигането на целеви
стойности по показателите за ефективност, в т.ч. мерки за оптимизиране на
структурата и числеността на персонала, и график за изпълнението им;
3. управленските, организационните, техническите и другите действия за
осъществяването на плана, включително мерки за подобряване на
събираемостта на местните приходи;
4. оценка за влиянието на плана върху предоставяните услуги;
5. други мерки, подходящи за финансовото оздравяване на общината;
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(2) С плана за финансово оздравяване се определят отговорностите на кмета
на община Радомир и на общински съвет-Радомир за изпълнението на
предвидените в него мерки и дейности.
(3) В случаите когато община Радомир има просрочени задължения, към плана
по ал.1 задължително се прилага програма за изплащане на просрочените
задължения на общината, която включва:
1. мерки за приоритизиране и оптимизация на разходите;
2. мерки за повишаване на събираемостта на приходите;
3.времеви график за обслужването на просрочените задължения до пълното им
изплащане;
(4) Планът за финансово оздравяване, който предвижда ползването на
временен безлихвен заем по чл.42д, ал.1, се съгласува предварително с
министъра на финансите в рамките на срока за публичното обсъждане,
определен от общински съвет.
(5) След приемането му от общински съвет-Радомир планът по ал.4 се изпраща
на министъра на финансите.
(6) Кмета на община Радомир всяко тримесечие публикува на интернет
страницата на общината информация за изпълнението на плана за
финансово оздравяване.
Част IV
Временен безлихвен заем за изпълнение на план за финансово оздравяване
Чл.42д.(1) Министърът на финансите може да отпуска за сметка на
централния бюджет временен безлихвен заем за целите на изпълнение на плана
за финансово оздравяване на общината,чиито план за финансово оздравяване
е съобразен със становището на министъра на финансите.
(2) Временен безлихвен заем се отпуска при условия, определени от министъра
на финансите, със срок за възстановяване, който не може да бъде по-дълъг от
срока на процедурата за финансово оздравяване, определен от общински
съвет.
(3) При невъзстановяване в срок на отпуснатия от централния бюджет и от
общината временен безлихвен заем за общината и други бюджетни
организации, чиито бюджети не са част от държавния бюджет, се дължат
лихви съгласно Закона за лихвите върху данъци, такси и други подобни
държавни вземания.
(4) За отпусканите от централния бюджет и от общинските бюджети
временни безлихвени заеми може да се изискват обезпечения при условия, по
ред, видове и в размери, определени с акт на Министерски съвет, съответно
от общинския съвет
Чл.42е.(1) Кметът на община Радомир докладва на тримесечие на министъра
на финансите за изпълнението на плана за финансово оздравяване, за който е
отпуснат заем по чл.42д, ал.1
(2) При наличие на тенденции за неизпълнение на поставените цели за
финансова устойчивост и стабилност на общинските финанси и за трайно
подобряване на финансовото състояние на общината, в процедура за
финансово оздравяване общински съвет, единствено след предварителното
съгласие на министъра на финансите, може да се вземе решение за получаване
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на безлихвени заеми, както и решения за поемане на общински дълг чрез
сключване на договори за заем или емитиране на общински ценни книжа и за
издаване на общински гаранции при условия и по ред, определени със закон.
(3) Министърът на финансите изразява становището си по ал.2 в 30-дневен
срок от уведомяването му за намерението на общината да поеме дълг.
Чл.42ж (1) В случаите по чл.42д,ал.1 Министерство на финансите извършва
текущо наблюдение на тримесечие за изпълнението на плана по чл.42г. При
отклонение от постигането на целите министъра на финансите може да
преустанови отпускането на заема по чл.42д, ал.1, когато е предвидено
предоставянето му на отделни траншове след представяне на писмената
обосновка от кмета на община Радомир относно причините за това
неизпълнение.
Чл.42з.(1) По предложение на министъра на финансите с акт на Министерски
съвет на общината може да бъде отпусната допълнителна субсидия от
централния бюджет за погасяване на заеми по чл.42д, ал.1, когато се
установи, че е налице трайна тенденция за подобряване на финансовото
състояние на общината, като при изпълнението на плана по чл.42г са
постигнати:
1.намаление на просрочените задължения;
2.първичен бюджетен излишък за последен отчетен период на общината,
който е положителна разлика между приходите, помощите и даренията,
разходите и бюджетните взаимоотношения, без да се отчитат разходите
за обслужване на дълга на общината;
3.устойчиво нарастване на собствените приходи, като се изключат тези с
еднократен характер;
4.повишена събираемост на собствените приходи;
5.намаление на административните разходи, без да се отчетат разходи с
еднократен характер;
(2) Искането за допълнителна субсидия се прави от кмета на община Радомир
до министъра на финансите не по-рано от 6 месеца след приемането на плана
за финансово оздравяване.
(3) Към искането по ал.2 задължително се прилагат доказателства за
изпълнението на плана за финансово оздравяване и се предлага размер на
допълнителната субсидия.
Част V
Предсрочно прекратяване на процедурата за финансово оздравяване на
общината
Чл.42и (1) По предложение на кмета на община Радомир общински съветРадомир може да прекрати процедурата за финансово оздравяване преди
изтичане на нейния срок, ако общината излезе от състояние на финансово
затруднение.
(2) Предложение за предсрочно прекратяване на процедурата за финансово
оздравяване, която предвижда план за финансово оздравяване с финансово
подпомагане с безлихвен заем от държавния бюджет, се съгласува
предварително с министъра на финансите.
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Създава се раздел десет с чл.46 – 50:
Сметки за средства от Европейския съюз и сметки за чужди средства
Чл. 46. (1) Средствата от Европейския съюз и свързаното с тях
съфинансиране се администрират и управляват от Община Радомир и
нейните разпоредители с бюджет чрез сметки за средства от Европейския
съюз.
(2) Сметките за средства от Европейския съюз са финансово-правна
форма за получаване, разпределяне и разходване от Община Радомир и
нейните разпоредители с бюджет на средства от Европейския съюз и
свързаното с тях съфинансиране.
(3) Средствата от Европейския съюз и свързаното с тях съфинансиране
може да постъпват и да се разходват чрез бюджета на Община Радомир,
когато това е предвидено със закон или с акт на Министерския съвет.
(4) Министърът на финансите може да определи режимът на сметките
за средства от Европейския съюз да се прилага и за средства по други
международни програми и договори, доколкото с нормативен акт не е
предвидено друго.
(5) Община Радомир и нейните разпоредители с бюджетни средства
имат самостоятелни сметки за отчитане на средствата от Европейския
съюз, за които се изготвя обобщен касов и счетоводен отчет.
Чл. 47. (1) Чуждите средства се администрират и управляват от
бюджетните организации чрез сметки за чужди средства.
(2) Сметките за чужди средства са финансово-правна форма за
получаване, съхраняване, разпределяне и разходване от бюджетните
организации на чужди средства.
(3) Сметките за чужди средства се прилагат, доколкото операции с
чужди средства не се извършват чрез съответните бюджети и сметки за
средствата от Европейския съюз.
Чл. 48. (1) Сметките за средства от Европейския съюз се съставят в
български лева.
(2) Разчетите за сметката за средствата от Европейския съюз на
Община Радомир се изготвят и актуализират от кмета на общината и се
утвърждават от общинския съвет.
(3) За авансово финансиране на плащания по проекти, финансирани със
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средства от Европейския съюз може да се отпускат временни безлихвени
заеми от бюджета на Община Радомир.
(4) Срокът за погасяване на заемите се обвързва със сроковете на
ползването на съответното финансиране със средства от Европейския съюз и
свързаното с тях национално съфинансиране и може да превишава края на
бюджетната година.
(5) В случаите на отказ на финансиращия орган да верифицира
разходите, извършени с ползван заем същият се трансформира в трансфер в
съответствие с ДДС № 7/2008 г. на Министерство на финансите.
(6) При съставяне на индикативен годишен разчет за сметката за
средства от Европейския съюз, следва да се включи следната информация:
Информация за преходни инвестиционни проекти:
1.Проект (наименование);
2.Източник на финансиране;
3.Година начало-край;
4.Сметна стойност, в т.ч. по източници безвъзмездна финансова
помощ, собствен принос на Община Радомир и/или партньорски;
5.Усвояване на средства по проекта за съответната година, в т.ч. по
източници безвъзмездна финансова помощ, собствен принос на Община
Радомир и/или партньорски.
Информация за инвестиционни проект в процес на подготовка и в
процес на оценка, за които е нужно задължително съфинансиране от Община
Радомир:
1.Проект (наименование);
2.Източник на финансиране;
3.Година начало-край;
4.Сметна стойност, в т.ч. по източници безвъзмездна финансова помощ,
собствен принос на Община Радомир и/или партньорски;
5.Усвояване на средства по проекта за съответната година, в т.ч. по
източници безвъзмездна финансова помощ, собствен принос на Община
Радомир и/или партньорски..
Чл. 49. Разпоредители със сметки за средства от Европейския съюз са
ръководителите на бюджетни организации.
Чл. 50. (1) Средствата за плащания по бюджетите и сметките за
средства от Европейския съюз, както и допустимите и приложими форми на
финансиране по реда на Закона за публичните финанси могат да се използват
за финансиране на плащания по съответните програми и проекти,
включително в случаите, когато не е постъпило или не е разполагаемо за
плащания полагащото се финансиране от Европейския съюз или от
съответния донор или кредитор по други международни програми и договори.
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(2) Разпоредбата на ал. 1 се прилага, при условие че не противоречи на
съответното законодателство на Европейския съюз, на договорите,
условията и изискванията на програмите и проектите.
ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
§ 5. Измененията и допълненията в Наредбата за условията и реда за
съставяне на бюджетната прогноза за местни дейности за следващите три
години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на общинския бюджет
на община Радомир влизат в сила от датата на приемане на решението на
Общински съвет – Радомир.
/общ брой съветници-21, присъствали по време на поименното гласуване– 20/
/”за”- 20,“против”- няма, “въздържал се”-няма/

СВЕТОСЛАВ КИРИЛОВ /П/
Председател на Общински съвет-Радомир
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ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РАДОМИР
град Радомир 2400, площад ”Свобода” № 20,
тел./факс: 359 777 824 90, тел: 359 777 80 080
e-mail: obs_radomir@abv.bg

Р Е Ш Е Н И Е № 182
26.07.2016 г.
П Р О Т О К О Л № 13
Общински съвет-Радомир на свое заседание, проведено на 26.07.2016г. ,
обсъди първа точка от дневния ред –Докладни записки, Докладна записка,
вх.№ С-161/06.07.2016 г., относно преобразуване на общинските детски
градини от целодневни детски градини и обединени детски заведения в детски
градини, с вносител: Пламен Алексиев-кмет на Община Радомир, както и
становището на ПК“Здравеопазване, социална политика, образование, наука,
култура и духовни дейности“.

След станалите разисквания и извършеното гласуване, На
основание чл.44, а.4, чл.21, ал.1,т.13 и ал.2, чл.17, ал.1,т.3 от ЗМСМА,
във връзка с изпълнение на чл.24, ал.1, ал.2 и ал.3, чл.310, ал.5 от Закона за
предучилищното и училищното образование, считано от 01.08.2016
г.Общински съвет-Радомир прие
Р Е Ш Е Н И Е № 182
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-РАДОМИР:
1. ПРЕОБРАЗУВА:
Наименование и адрес:
Целодневна детска градина „Слънце“ в Детска градина
„Слънце“
Първи адрес:
град Радомир, Община Радомир
ул.“Сан Стефано“ № 12
Втори адрес:
село Дрен, Община Радомир
ул.“Първа“ № 27
Наименование и адрес:
Целодневна детска градина „Осми март“ в Детска градина
„Осми март“
Адрес:
град Радомир, Община Радомир
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ул.“Шар“ № 10
Наименование и адрес:
Обединено детско заведение „Радомирче“ в Детска градина
„Радомирче“
Адрес:
град Радомир, Община Радомир
ул.“Училищна“ № 30
Трудовите
правоотношения
на
работниците
и
служителите в преобразуваните детски градини да се уредят
съгласно чл.123 от Кодекса на труда.
2.ЗАДЪЛЖАВА кмета на Община Радомир да издаде
заповед за преобразуване, считано от 01.08.2016 г.
/общ брой съветници-21, присъствали по време на гласуването– 20/
/”за”- 20,“против”- няма, “въздържал се”-няма/

СВЕТОСЛАВ КИРИЛОВ /П/
Председател на Общински съвет-Радомир
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ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РАДОМИР
град Радомир 2400, площад ”Свобода” № 20,
тел./факс: 359 777 824 90, тел: 359 777 80 080
e-mail: obs_radomir@abv.bg

Р Е Ш Е Н И Е № 183
26.07.2016 г.
П Р О Т О К О Л № 13
Общински съвет-Радомир на свое заседание, проведено на 26.07.2016г. ,
обсъди първа точка от дневния ред –Докладни записки, Докладна записка,
вх.№ С-162/06.07.2016 г., относно предложение за защитена детска градина, с
вносител: Пламен Алексиев-кмет на Община Радомир, както и становището
на ПК“Здравеопазване, социална политика, образование, наука, култура и
духовни дейности“.

След станалите разисквания и извършеното гласуване, На
основание чл.44, ал.4, чл.21, ал.1,т.13 и ал.2, чл.17, ал.1,т.3 от ЗМСМА,
във връзка с чл.54, ал.1, ал.3, ал.4 и ал.5 от Закона за предучилищното и
училищното образование Общински съвет-Радомир прие
Р Е Ш Е Н И Е № 183
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-РАДОМИР ПРЕДЛАГА Детска
градина „Слънце“, втори адрес: село Дрен, Община Радомир,
ул.“Първа“ № 27, да бъде включена в списъка на защитените
детски градини, считано от 01.08.2016 г.
/общ брой съветници-21, присъствали по време на гласуването– 20/
/”за”- 20,“против”- няма, “въздържал се”-няма/

СВЕТОСЛАВ КИРИЛОВ /П/
Председател на Общински съвет-Радомир
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ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РАДОМИР
град Радомир 2400, площад ”Свобода” № 20,
тел./факс: 359 777 824 90, тел: 359 777 80 080
e-mail: obs_radomir@abv.bg

Р Е Ш Е Н И Е № 184
26.07.2016 г.
П Р О Т О К О Л № 13
Общински съвет-Радомир на свое заседание, проведено на 26.07.2016г. ,
обсъди първа точка от дневния ред –Докладни записки, Докладна записка,
вх.№ С-175/15.07.2016 г., относно промени в групите общински жилища, с
вносител: Пламен Алексиев-кмет на Община Радомир, както и становището
на ПК“Обществен ред,законност,местно самоуправление и общинска
собственост“.
След станалите разисквания и извършеното поименно гласуване, на основание
чл.21, ал.1,т.8 от ЗМСМА, чл.42 от ЗОС и чл.3, ал.1 и ал.2 от Наредба за
общинските жилища, Общински съвет-Радомир прие

Р Е Ш Е Н И Е № 184
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-РАДОМИР ПРИЕМА промени в групите
общински жилища, както следва:
1.Ап.10, находящ се в гр.Радомир, ул.“Христо Ботев“ № 15,
бл.2, ет.4 от групата „жилища за продажба“, преминава в „жилища
за настаняване под наем на граждани с установени жилищни
нужди“.
2.Ап.11, находящ се в гр.Радомир, ул.“Христо Ботев“ № 15,
бл.2, ет.4 от групата „жилища за продажба“, преминава в „жилища
за настаняване под наем на граждани с установени жилищни
нужди“.
/общ брой съветници-21, присъствали по време на поименното гласуване– 20/
/”за”- 20,“против”- няма, “въздържал се”-няма/

СВЕТОСЛАВ КИРИЛОВ /П/
Председател на Общински съвет-Радомир
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ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РАДОМИР
град Радомир 2400, площад ”Свобода” № 20,
тел./факс: 359 777 824 90, тел: 359 777 80 080
e-mail: obs_radomir@abv.bg

Р Е Ш Е Н И Е № 185
26.07.2016 г.
П Р О Т О К О Л № 13
Общински съвет-Радомир на свое заседание, проведено на 26.07.2016г. ,
обсъди първа точка от дневния ред –Докладни записки, Докладна записка,
вх.№ С-172/15.07.2016 г., относно кандидатстване на Община Радомир с
проектно предложение пред ДФ „Земеделие“ – Разплащателна агенция по
мярка 7“Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“, подмярка
7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички
видове малка по мащаби инфраструктура“ по Програма за развитие на
селските райони за периода 2014-2020 г., с вносител: Пламен Алексиев-кмет на
Община Радомир, както и становището на ПК“Европейски, национални и
други програми и проекти, работа с децата и младежта, спорт и туризъм“.

След станалите разисквания и извършеното гласуване, на
основание чл.21, ал.1,т.23 и ал.2 от ЗМСМА, Общински съвет-Радомир
прие
Р Е Ш Е Н И Е № 185
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-РАДОМИР ПОТВЪРЖДАВА, че:
1.Реализирането на проект „Реконструкция и рехабилитация
на общински пътища на територията на Община Радомир“с 2
подобекта: 1.Общински път PER2130 III-627, Алино-Долна Диканя/Горна Диканя-Дрен-/I-1/ и 2.Общински път PER2134 III-627, ДруганРадомир/-Стефаново-Кондофрей-/III-6041“ е в съответствие с
основните приоритети, заложени в общинския план за развитие на
Община Радомир за периода 2014-2020 година.
/общ брой съветници-21, присъствали по време на гласуването– 20/
/”за”- 20,“против”- няма, “въздържал се”-няма/

СВЕТОСЛАВ КИРИЛОВ /П/
Председател на Общински съвет-Радомир
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ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РАДОМИР
град Радомир 2400, площад ”Свобода” № 20,
тел./факс: 359 777 824 90, тел: 359 777 80 080
e-mail: obs_radomir@abv.bg

Р Е Ш Е Н И Е № 186
26.07.2016 г.
П Р О Т О К О Л № 13
Общински съвет-Радомир на свое заседание, проведено на 26.07.2016г. ,
обсъди първа точка от дневния ред –Докладни записки, Докладна записка,
вх.№ С-173/15.07.2016 г., относно кандидатстване на Община Радомир с
проектно предложение пред ДФ „Земеделие“ – Разплащателна агенция по
мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“, подмярка
7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички
видове малка по мащаби инфраструктура“ от Програма за развитие на
селските райони за периода 2014-2020 г., с вносител: Пламен Алексиев-кмет на
Община Радомир, както и становището на ПК“Европейски, национални и
други програми и проекти, работа с децата и младежта, спорт и туризъм“.

След станалите разисквания и извършеното гласуване, на
основание чл.21, ал.1,т.23 и ал.2 от ЗМСМА, Общински съвет-Радомир
прие
Р Е Ш Е Н И Е № 186
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-РАДОМИР:
1.ПОДКРЕПЯ кандидатстването на Община Радомир с
проектно предложение „Реконструкция и рехабилитация на
общински пътища на територията на Община Радомир“ с 2
подобекта: 1. Общински път PER2130 III-627, Алино-Долна
Диканя/-Горна Диканя-Дрен-/I-1/ и 2.Общински път PER2134 III627,
Друган-Радомир/-Стефаново-Кондофрей-/III-6041“
пред
Държавен фонд „Земеделие“ по мярка 7“Основни услуги и
обновяване на селата в селските райони“, подмярка 7.2
„Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на
всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от ПРСР 20142020 г.
/общ брой съветници-21, присъствали по време на гласуването– 20/
/”за”- 20,“против”- няма, “въздържал се”-няма/

СВЕТОСЛАВ КИРИЛОВ /П/
Председател на Общински съвет-Радомир
17

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РАДОМИР
град Радомир 2400, площад ”Свобода” № 20,
тел./факс: 359 777 824 90, тел: 359 777 80 080
e-mail: obs_radomir@abv.bg

Р Е Ш Е Н И Е № 187
26.07.2016 г.
П Р О Т О К О Л № 13
Общински съвет-Радомир на свое заседание, проведено на 26.07.2016г. ,
обсъди първа точка от дневния ред –Докладни записки, Докладна записка,
вх.№ С-170/14.07.2016 г., относно прекратяване на участието на Община
Радомир в качеството й на съдружник в дружество с ограничена
отговорност „Радомир Солар“ООД с адрес и седалище: гр.Радомир,
пл.“Свобода“ № 20 партер и управител и представляващ Мария Александрова
Попова-Цанова, с вносител: Пламен Алексиев-кмет на Община Радомир,
както и становището на ПК“Обществен ред, законност, местно
самоуправление и общинска собственост“.
След станалите разисквания и извършеното поименно гласуване, на основание чл.21,т.9
от ЗМСМА, чл.147, чл.113 от ТЗ и чл.25, ал.2 от Дружествения договор на Дружество с
ограничена отговорност „Радомир Солар“ООД, Общински съвет-Радомир прие

Р Е Ш Е Н И Е № 187
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-РАДОМИР:
1.ДАВА СЪГЛАСИЕ за прекратяване на участието на Община Радомир в
качеството й на съдружник в Дружество с ограничена отговорност „Радомир
Солар“ ООД, ЕИК 200533153 с участието на Община Радомир като
съдружник, с адрес и седалище: гр.Радомир, пл.“Свобода“№ 20 партер и
управител и представляващ Мария Александрова Попова – Цанова.
2.ОТМЕНЯ Решение № 242 по Протокол № 13 от 24.10.2008 г. на Общински
съвет-Радомир, с което е дадено съгласие да се учреди Дружество с ограничена
отговорност „Радомир Солар“ ООД с участието на Община Радомир като
съдружник и е избран за представител на Община Радомир като съдружник в
Общото събрание на „Радомир Солар“ ООД Радомир г-жа Екатерина
Фиданска.
3. УПЪЛНОМОЩАВА кмета на Община Радомир да извърши всички
последващи фактически и правни действия във връзка с настоящото решение.
/общ брой съветници-21, присъствали по време на поименното гласуване– 20/
/”за”- 20,“против”- няма, “въздържал се”-няма/

СВЕТОСЛАВ КИРИЛОВ /П/
Председател на Общински съвет-Радомир
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ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РАДОМИР
град Радомир 2400, площад ”Свобода” № 20,
тел./факс: 359 777 824 90, тел: 359 777 80 080
e-mail: obs_radomir@abv.bg

Р Е Ш Е Н И Е № 188
26.07.2016 г.
П Р О Т О К О Л № 13
Общински съвет-Радомир на свое заседание, проведено на 26.07.2016г. ,
обсъди първа точка от дневния ред –Докладни записки, Докладна записка,
вх.№ С-177/15.07.2016 г., относно създаване на ново местно партньорство,
учредяване и регистрация на ново сдружение с нестопанска цел – Местна
инициативна група на територията на Община Радомир и Община Земен с
цел кандидатстване по мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“
от програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020г., с
вносител: Пламен Алексиев-кмет на Община Радомир, както и становищата
на ПК“Обществен ред, законност, местно самоуправление и общинска
собственост“, ПК“Стопанска политика, земеделие, гори, екология,
устройство на територията, строителство, транспорт, приватизационен и
следприватизационен контрол“, ПК“Европейски, национални и други програми
и проекти, работа с децата и младежта, спорт и туризъм“ и ПК“Бюджет,
финанси и инвестиционна политика“.

След станалите разисквания и извършеното поименно гласуване, на
основание чл.21, ал.1,т.15 от ЗМСМА, Общински съвет-Радомир прие
Р Е Ш Е Н И Е № 188
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-РАДОМИР:
1.ПОДКРЕПЯ създаването на ново местно партньорство на
територията с участието на Община Радомир и учредяване на
ново сдружение с нестопанска цел „Местна инициативна група
Радомир-Земен“
в
обществена
полза,
различно
от
съществуващата местна инициативна група, във връзка с
кандидатстване по мярка 19 „Водено от общностите местно
развитие“, включително подмярка 19.2 „Прилагане на операции в
рамките на стратегии за водено от общностите местно
развитие“ и подмярка 19.4.“Текущи разходи и популяризиране на
стратегия за водено от общностите местно развитие“ от
Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г.
2.ОПРЕДЕЛЯ за представител на Община Радомир по
подписване на споразумението за партньорство кмета на Община
Радомир – г-н Пламен Алексиев.
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3.Въз основа на протоколи от проведени срещи на стопанския
сектор и на нестопанския сектор,приема като партньори за
подписване на споразумението за партньорство следните
организации:
За стопанския сектор – ЗП 5901133904 Васил Цветанов
Лалошов - село Друган, Община Радомир.
За нестопанския сектор – НЧ „Напредък 1915“ с ЕИК 000380855
с адрес: село Стефаново, Община Радомир, МОЛ – Славчо Ананиев
Гебрев.
4.ДАВА СЪГЛАСИЕ за учредяване и регистрация на Местна
инициативна група.
5.ОПРЕДЕЛЯ за представител на Община Радомир в Общото
събрание при учредяване на ново сдружение „Местна инициативна
група Радомир-Земен“ Пламен Станков Алексиев-кмет на Община
Радомир.
6.ОПРЕДЕЛЯ за представител на Община Радомир в
Управителния съвет на новоучреденото сдружение „Местна
инициативна група Радомир-Земен“ Анита Георгиева Хаджийска –
старши специалист оперативни програми в Община Радомир.
7.ДАВА СЪГЛАСИЕ за кандидатстване по подмярка 19.2.
„Прилагане на операции в рамките на стратегии за водено от
общностите местно развитие“ и подмярка 19.4. „Текущи разходи и
популяризиране на стратегия за водено от общностите местно
развитие“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“
от Програмата за развитие на селските райони за периода 20142020г.
8.Община Радомир се ангажира да оказва съдействие и
участва чрез своя представител и други лица в подготовката на
стратегия за местно развитие, както и в реализацията на
дейности до момента на кандидатстване в Министерство на
земеделието и храните по мярка 19 „Водено от общностите
местно развитие“ по Програмата за развитие на селските райони
за периода 2014-2020 г.
/общ брой съветници-21, присъствали по време на поименното гласуване– 20/
/”за”- 11,“против”- 3, “въздържал се”-6/

СВЕТОСЛАВ КИРИЛОВ /П/
Председател на Общински съвет-Радомир
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ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РАДОМИР
град Радомир 2400, площад ”Свобода” № 20,
тел./факс: 359 777 824 90, тел: 359 777 80 080
e-mail: obs_radomir@abv.bg

Р Е Ш Е Н И Е № 189
26.07.2016 г.
П Р О Т О К О Л № 13
Общински съвет-Радомир на свое заседание, проведено на 26.07.2016г. ,
обсъди първа точка от дневния ред –Докладни записки, Докладна записка,
вх.№ С-156/20.06.2016 г., относно предоставяне на концесия на общински обект
– публична общинска собственост, с вносител: Пламен Алексиев-кмет на
Община Радомир, както и становищата на ПК“Обществен ред, законност,
местно самоуправление и общинска собственост“ и ПК“Стопанска политика,
земеделие, гори, екология, устройство на територията, строителство,
транспорт, приватизационен и следприватизационен контрол“.

След станалите разисквания и извършеното поименно гласуване, на
основание чл.21, ал.1,т.8 от ЗМСМА, в изпълнение на чл.19, ал.2 от
Закона за концесиите, Общински съвет-Радомир прие
Р Е Ш Е Н И Е № 189

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-РАДОМИР:
1. ДАВА СЪГЛАСИЕ и УПЪЛНОМОЩАВА кмета на Община
Радомир да извърши нормативно определените подготвителни
действия, съгасно ЗК и ППЗК по процедура за предоставяне на
следния обект – публична общинска собственост: язовир
„Върбица“, находящ се в землището на град Радомир с кадастрален
номер 49.62, актуван с акт за публична общинска собственост №
254 от 14.04.2000г.
2. След приключване на подготвителните действия, на
основание чл.39 от закона за концесиите, кметът на Община
Радомир да внесе в Общински съвет-Радомир проект за решение за
откриване процедура за предоставяне на концесия на посочения в
точка 1 обект.
/общ брой съветници-21, присъствали по време на поименното гласуване– 20/
/”за”- 20,“против”- няма, “въздържал се”-няма/

СВЕТОСЛАВ КИРИЛОВ /П/
Председател на Общински съвет-Радомир
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ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РАДОМИР
град Радомир 2400, площад ”Свобода” № 20,
тел./факс: 359 777 824 90, тел: 359 777 80 080
e-mail: obs_radomir@abv.bg

Р Е Ш Е Н И Е № 190
26.07.2016 г.
П Р О Т О К О Л № 13
Общински съвет-Радомир на свое заседание, проведено на 26.07.2016г. ,
обсъди първа точка от дневния ред –Докладни записки, Докладна записка,
вх.№ С-184/15.07.2016 г., относно издаване на разрешение за изработване на
подробен устройствен план – парцеларен план за обект на техническата
инфраструктура – електропровод НН, находящ се в землището на село Дебели
лаг, Община Радомир, с вносител: Пламен Алексиев-кмет на Община Радомир,
както и становищата на ПК“Обществен ред, законност, местно
самоуправление и общинска собственост“ и
ПК“Стопанска политика,
земеделие, гори, екология, устройство на територията, строителство,
транспорт, приватизационен и следприватизационен контрол“.

След станалите разисквания и извършеното гласуване, Общински
съвет-Радомир прие
Р Е Ш Е Н И Е № 190

1. На основание чл.21, ал.1,т.11 от ЗМСМА, чл.30, ал.3 от
Правилника за прилагане на закона за опазване на земеделските
земи, ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-РАДОМИР ДАВА СЪГЛАСИЕ за
определяне трасе на техническата инфраструктура за обект:
„Външно ел.захранване на ел.приемник“, находящ се в ПИ 054030 и
ПИ 054031, представляващи земеделска земя по КВС на землището
на село Дебели лаг, Община Радомир и сервитут преминаващ през
ПИ 000687, ПИ 000688, ПИ 000398 – полски пътища – публична
общинска собственост и ПИ 000397 – дере – публична общинска
собственост.
2. На основание чл.21, ал.1,т.11 от ЗМСМА, чл.124а, ал.1 и ал.5
от Закона за устройство на територията, ОБЩИНСКИ СЪВЕТРАДОМИР РАЗРЕШАВА да се изработи подробен устройствен
план – парцеларен план за обект на техническата
инфраструктура „Външно ел.захранване на ел.приемник“, находящ
се в ПИ 054030 и ПИ 054031, представляващи земеделска земя по
КВС на землището на село Дебели лаг, Община Радомир и
сервитут, преминаващ през ПИ 000687, ПИ 000688, ПИ 000398 –
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полски пътища – публична общинска собственост и ПИ 000397 –
дере – публична общинска собственост. Проектът да се изработи в
обем и съдържание в съответствие с техническото задание по
чл.125 от ЗУТ.
3. На основание чл.21, ал.1,т.11 от ЗМСМА, чл.124б, ал.1 от
Закона за устройство на територията и във връзка с чл.124а, ал.1
от ЗУТ, ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-РАДОМИР ОДОБРЯВА задание по
чл.125 от ЗУТ за изработване на ПУП-парцеларен план за обект на
техническата инфраструктура „Външно ел.захранване на
ел.приемник“, находящ се в ПИ 054030 и ПИ 054031, представляващи
земеделска земя по КВС на землището на село Дебели лаг, Община
Радомир.
/общ брой съветници-21, присъствали по време на гласуването– 20/
/”за”- 20,“против”- няма, “въздържал се”-няма/

СВЕТОСЛАВ КИРИЛОВ /П/
Председател на Общински съвет-Радомир
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ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РАДОМИР
град Радомир 2400, площад ”Свобода” № 20,
тел./факс: 359 777 824 90, тел: 359 777 80 080
e-mail: obs_radomir@abv.bg

Р Е Ш Е Н И Е № 191
26.07.2016 г.
П Р О Т О К О Л № 13
Общински съвет-Радомир на свое заседание, проведено на 26.07.2016г. ,
обсъди първа точка от дневния ред –Докладни записки, Докладна записка,
вх.№ С-171/14.07.2016 г., относно приемане на решение за изработване на
подробен устройствен план-план за застрояване и одобряване на задание за
същия в обхват ПИ 014087 по КВС на село Стефаново, Община Радомир, с
вносител: Пламен Алексиев-кмет на Община Радомир, както и становищата
на ПК“Обществен ред, законност, местно самоуправление и общинска
собственост“ и
ПК“Стопанска политика, земеделие, гори, екология,
устройство на територията, строителство, транспорт, приватизационен и
следприватизационен контрол“.

След станалите разисквания и извършеното гласуване, Общински
съвет-Радомир прие
Р Е Ш Е Н И Е № 191
1.На основание чл.124, ал.1 от ЗУТ, във връзка с чл.124б, ал.1 от ЗУТ,
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-РАДОМИР ОДОБРЯВА задание за изработване на ПУППЗ за ПИ 014087 по КВС на село Стефаново, Община Радомир, с което задание
за имота се предвижда отреждане „за производствени и логистични дейности,
обществено обслужване и търговия“ и предимно производствена
устройствена зона със съответните параметри.
2. На основание чл.124, ал.1 от ЗУТ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-РАДОМИР
ПРИЕМА да бъде изработен ПУП-ПЗ за ПИ 014087 по КВС на село Стефаново,
Община Радомир, съгласно одобреното в точка 1 на настоящото решение
задание по възлагане и за сметка на заинтересованите лица. При
необходимост допълнителни указания по обема и съдържанието на ПУП-ПЗ да
се дадат от главен архитект на Община Радомир.
На основание чл.124б, ал.4 от ЗУТ решението на Общински съвет-Радомир
по чл.124, ал.1 не подлежи на оспорване.
/общ брой съветници-21, присъствали по време на гласуването– 20/
/”за”- 20,“против”- няма, “въздържал се”-няма/

СВЕТОСЛАВ КИРИЛОВ /П/
Председател на Общински съвет-Радомир
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ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РАДОМИР
град Радомир 2400, площад ”Свобода” № 20,
тел./факс: 359 777 824 90, тел: 359 777 80 080
e-mail: obs_radomir@abv.bg

Р Е Ш Е Н И Е № 192
26.07.2016 г.
П Р О Т О К О Л № 13
Общински съвет-Радомир на свое заседание, проведено на 26.07.2016г. ,
обсъди първа точка от дневния ред –Докладни записки, Докладна записка,
вх.№ С-183/15.07.2016 г., относно продажба на земеделски имот от ОПФ в
землището на село Стефаново, Община Радомир, с вносител: Пламен
Алексиев-кмет на Община Радомир, както и становищата на ПК“Обществен
ред, законност, местно самоуправление и общинска собственост“,
ПК“Стопанска политика, земеделие, гори, екология, устройство на
територията,
строителство,
транспорт,
приватизационен
и
следприватизационен контрол“ и ПК“Бюджет, финанси и инвестиционна
политика“.

прие

След извършеното поименно гласуване, Общински съвет-Радомир
Р Е Ш Е Н И Е № 192

1. ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-РАДОМИР, на основание чл.8, ал.9 от
ЗОС ДОПЪЛВА Годишната програма за управление и
разпореждане с общинска собственост за 2016 година /приета с
Решение № 60 по Протокол № 7 от 26.01.2016 г.- списък на
недвижимите имоти – частна общинска собственост за продажба
по ЗОС през 2016 г./ с поредна точка – земеделски имот от ОПФ №
000182 по КВС на село Стефаново, Община Радомир.
2.ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-РАДОМИР, на основание чл.21, ал.1,т.8
и ал.2 от ЗМСМА, чл.35, ал.1 от ЗОС, във връзка с чл.43, ал.1 и чл.93
от Наредба за общинската собственост, ДАВА СЪГЛАСИЕ за
продажба чрез явен търг на земеделски имот от ОПФ: имот №
000182 с НТП – мочурище, с обща площ 6,525 дка /шест декара
петстотин двадесет и пет квадратни метра/, находящ се в
м.“Изворо“ в землището на село Стефаново, Община Радомир, при
граници и съседи: имот № 000181 – населено място на Община
Радомир, село Стефаново, м.“Дюлгерска“, имот № 000184 –
мочурище на Община Радомир; имот № 000191 – язовир на Община
Радомир и имот № 000188 – водостоп.съоръжение на Община
25

Радомир, актуван с АОС 3493/15.07.2016 г., при първоначална
тръжна цена 9 471.00 лв./ девет хиляди четиристотин седемдесет и
един лева/, определена от лицензиран оценител.
3. ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-РАДОМИР ВЪЗЛАГА на кмета на
Община Радомир да проведе процедурата по търга, съгласно
Наредба за общинската собственост и сключи договор за
продажба със спечелилия търга.
/общ брой съветници-21, присъствали по време на поименното гласуване– 20/
/”за”- 20,“против”- няма, “въздържал се”-няма/

СВЕТОСЛАВ КИРИЛОВ /П/
Председател на Общински съвет-Радомир
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ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РАДОМИР
град Радомир 2400, площад ”Свобода” № 20,
тел./факс: 359 777 824 90, тел: 359 777 80 080
e-mail: obs_radomir@abv.bg

Р Е Ш Е Н И Е № 193
26.07.2016 г.
П Р О Т О К О Л № 13
Общински съвет-Радомир на свое заседание, проведено на 26.07.2016г. ,
обсъди първа точка от дневния ред –Докладни записки, Докладна записка,
вх.№ С-185/15.07.2016 г., относно промяна правния статут на общинска
недвижима собственост и прехвърляне на собственост по реда на чл.15, ал.5
от ЗУТ, с вносител: Пламен Алексиев-кмет на Община Радомир, както и
становищата на ПК“Обществен ред, законност, местно самоуправление и
общинска собственост“ и ПК“Бюджет, финанси и инвестиционна политика“.

След станалите разисквания и извършеното поименно гласуване,
Общински съвет-Радомир прие
Р Е Ш Е Н И Е № 193

1.На основание чл.21, ал.1,т.8 от ЗМСМА,чл.6, ал.1 и чл.34, ал.4 от Закона за
общинската собственост, ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-РАДОМИР ОБЯВЯВА за частна
общинска собственост имот, представляващ част от улица с осови точки 110-107108 по регулационния план на село Кондофрей с площ от 89 кв.м.
2.ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-РАДОМИР, на основание чл.6 от Наредба за общинската
собственост ИЗРАЗЯВА предварително съгласие за изменение на действащия
регулационен план на село Кондофрей, като част от улица с осови точки 110-107-108
с площ от 89 кв.м. се придаде към УПИ XVIII – 157 кв.20 по плана на село Кондофрей.
3. На основание чл.21, ал.1,т.8 от ЗМСМА, чл.15, ал.5 от Закона за устройство на
територията, чл.19 от Закона за задълженията и договорите и доклад за експертна
оценка на независим оценител, ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-РАДОМИР ПРИЕМА
предложената пазарна оценка в размер на 368.46 лв./триста шестдесет и осем лв. и
четиридесет и шест ст./ без ДДС и ДАВА СЪГЛАСИЕ да се сключи предварителен
договор за прехвърляне на собствеността на така описания в горните две точки от
настоящото решение имот, с който предварителен договор Иван Илиев Сергиев се
задължава да изкупи придаваемото място към собствения си имот след приключване
на процедурата по изменение на регулационния план.

/общ брой съветници-21, присъствали по време на поименното гласуване– 19/
/”за”- 17,“против”- няма, “въздържал се”-2/

СВЕТОСЛАВ КИРИЛОВ /П/
Председател на Общински съвет-Радомир
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ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РАДОМИР
град Радомир 2400, площад ”Свобода” № 20,
тел./факс: 359 777 824 90, тел: 359 777 80 080
e-mail: obs_radomir@abv.bg

Р Е Ш Е Н И Е № 194
26.07.2016 г.
П Р О Т О К О Л № 13
Общински съвет-Радомир на свое заседание, проведено на 26.07.2016г. ,
обсъди първа точка от дневния ред –Докладни записки, Докладна записка,
вх.№ С-167/12.07.2016 г., относно предоставяне на имоти, придобити от
общината по чл.19, ал.2 от ЗСПЗЗ по искане на ОСЗ-Радомир на граждани –
ливада, находяща се в землището на гр.Радомир, м.“Поятището“, с вносител:
Пламен Алексиев-кмет на Община Радомир, както и становищата на
ПК“Обществен ред, законност, местно самоуправление и общинска
собственост“ и ПК“Стопанска политика, земеделие, гори, екология,
устройство на територията, строителство, транспорт, приватизационен и
следприватизационен контрол“.

След извършеното поименно гласуване, във връзка с искане с вх.№
АО-48-00-236/12.03.2016 г. постъпило в Общинска служба по земеделиеРадомир, направено по реда на § 27, ал.2,т.1 от ПЗР на ЗИДЗСПЗЗ за
предоставяне на земи от общинския поземлен фонд на собственици с
признато право на възстановяване в землището на гр.Радомир, Общински
съвет-Радомир прие
Р Е Ш Е Н И Е № 194
ОБЩИНСКИ
СЪВЕТ-РАДОМИР
ПРЕДОСТАВЯ
на
наследниците на Никифор Иванчов Богдановдолски – бивш жител
на град Радомир имот с идентификатор № 61577.2.44 – 1,986 дка –
ливада, находяща се в землището на град Радомир,
м.“Поятището“, актуван с АОС № 3388/01.04.2016 г., придобит от
общината по реда на чл.19, ал.2 от ЗСПЗЗ.
/общ брой съветници-21, присъствали по време на поименното гласуване– 20/
/”за”- 16,“против”- 1, “въздържал се”-3/

СВЕТОСЛАВ КИРИЛОВ /П/
Председател на Общински съвет-Радомир
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ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РАДОМИР
град Радомир 2400, площад ”Свобода” № 20,
тел./факс: 359 777 824 90, тел: 359 777 80 080
e-mail: obs_radomir@abv.bg

Р Е Ш Е Н И Е № 195
26.07.2016 г.
П Р О Т О К О Л № 13
Общински съвет-Радомир на свое заседание, проведено на 26.07.2016г. ,
обсъди първа точка от дневния ред –Докладни записки, Докладна записка,
вх.№ С-166/12.07.2016 г., относно предоставяне на имоти, придобити от
общината по чл.19, ал.2 от ЗСПЗЗ по искане на ОСЗ-Радомир на граждани –
тревни насаждения в с.Поцърненци и с.Прибой, Община Радомир, с вносител:
Пламен Алексиев-кмет на Община Радомир, както и становищата на
ПК“Обществен ред, законност, местно самоуправление и общинска
собственост“ и ПК“Стопанска политика, земеделие, гори, екология,
устройство на територията, строителство, транспорт, приватизационен и
следприватизационен контрол“.
След извършеното поименно гласуване, във връзка с искане с вх.№ АО-08-0040/01.04.2016 г. постъпило от Общинска служба по земеделие-Радомир, направено по
реда на § 27, ал.2,т.1 от ПЗР на ЗИДЗСПЗЗ за предоставяне на земи от общинския
поземлен фонд на собственици с признато право на възстановяване в землищата на
село Поцърненци и село Прибой, Общински съвет-Радомир прие

Р Е Ш Е Н И Е № 195
ОБЩИНСКИ
СЪВЕТ-РАДОМИР
ПРЕДОСТАВЯ
на
наследниците на Никола Апостолов Иванов – бивш жител на село
Прибой имот № 073023 – 0,285 дка – тревни насаждения, находящ се
в землището на село Поцърненци, м.“Чешер“, актуван с АОС №
3482/14.06.2016 г.; имот № 073022 – 0,595 дка – тревни насаждения,
находящ се в землището на село Поцърненци, м.“Барата“, актуван
с АОС № 3482/14.06.2016 г. и имот № 094024 – 0,117 дка – тревни
насаждения, находящ се в землището на село Прибой, м.“Барата“,
актуван с АОС № 3481/14.06.2016 г., придобити от общината по
реда на чл.19, ал.2 от ЗСПЗЗ.
/общ брой съветници-21, присъствали по време на поименното гласуване– 20/
/”за”- 16,“против”- 1, “въздържал се”-3/

СВЕТОСЛАВ КИРИЛОВ /П/
Председател на Общински съвет-Радомир
29

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РАДОМИР
град Радомир 2400, площад ”Свобода” № 20,
тел./факс: 359 777 824 90, тел: 359 777 80 080
e-mail: obs_radomir@abv.bg

Р Е Ш Е Н И Е № 196
26.07.2016 г.
П Р О Т О К О Л № 13
Общински съвет-Радомир на свое заседание, проведено на 26.07.2016г. ,
обсъди първа точка от дневния ред –Докладни записки, Докладна записка,
вх.№ С-163/11.07.2016 г., относно отпускане финансова помощ на Еленка
Василева Паунова от гр.Радомир, с вносител: Пламен Алексиев-кмет на
Община Радомир, както и становищата на ПК“Здравеопазване, социална
политика, образование, наука, култура и духовни дейности“ и ПК“Бюджет,
финанси и инвестиционна политика“.

След станалите разисквания и извършеното поименно гласуване, на
основание чл.11, ал. 1 и ал.2 от ЗСП и чл.21, ал.1,т.23 от ЗМСМА,
Общински съвет-Радомир прие
Р Е Ш Е Н И Е № 196
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-РАДОМИР ДАВА СЪГЛАСИЕ да бъде
отпусната финансова помощ в размер на 250/двеста и
петдесет/лв. на Еленка Василева Паунова дъщеря на Надка
Йорданова Танева, живущи в гр.Радомир, ж.к.“Гърляница“ бл.7,
ап.17, ет.6.
/общ брой съветници-21, присъствали по време на поименното гласуване– 18/
/”за”- 18,“против”- няма, “въздържал се”-няма/

СВЕТОСЛАВ КИРИЛОВ /П/
Председател на Общински съвет-Радомир
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ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РАДОМИР
град Радомир 2400, площад ”Свобода” № 20,
тел./факс: 359 777 824 90, тел: 359 777 80 080
e-mail: obs_radomir@abv.bg

Р Е Ш Е Н И Е № 197
26.07.2016 г.
П Р О Т О К О Л № 13
Общински съвет-Радомир на свое заседание, проведено на 26.07.2016г. ,
обсъди първа точка от дневния ред –Докладни записки, Докладна записка,
вх.№ С-164/11.07.2016 г., относно отпускане финансова помощ на Стефка
Рашкова Стоянова от гр.Радомир, с вносител: Пламен Алексиев-кмет на
Община Радомир, както и становищата на ПК“Здравеопазване, социална
политика, образование, наука, култура и духовни дейности“ и ПК“Бюджет,
финанси и инвестиционна политика“.

След станалите разисквания и извършеното поименно гласуване, на
основание чл.11, ал. 1 и ал.2 от ЗСП и чл.21, ал.1,т.23 от ЗМСМА,
Общински съвет-Радомир прие

Р Е Ш Е Н И Е № 197

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-РАДОМИР ДАВА СЪГЛАСИЕ да бъде
отпусната финансова помощ в размер на 150 /сто и петдесет/лв.
на Стефка Рашкова Стоянова, живуща в гр.Радомир, ул.“Янтра“
№8
/общ брой съветници-21, присъствали по време на поименното гласуване– 18/
/”за”- 18,“против”- няма, “въздържал се”-няма/

СВЕТОСЛАВ КИРИЛОВ /П/
Председател на Общински съвет-Радомир
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ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РАДОМИР
град Радомир 2400, площад ”Свобода” № 20,
тел./факс: 359 777 824 90, тел: 359 777 80 080
e-mail: obs_radomir@abv.bg

Р Е Ш Е Н И Е № 198
26.07.2016 г.
П Р О Т О К О Л № 13
Общински съвет-Радомир на свое заседание, проведено на 26.07.2016г. ,
обсъди първа точка от дневния ред –Докладни записки, Докладна записка,
вх.№ С-165/11.07.2016 г., относно отпускане финансова помощ на Йордан
Валентинов Йорданов от село Извор, Община Радомир, с вносител: Пламен
Алексиев-кмет на Община Радомир, както и становищата на
ПК“Здравеопазване, социална политика, образование, наука, култура и
духовни дейности“ и ПК“Бюджет, финанси и инвестиционна политика“.

След станалите разисквания и извършеното поименно гласуване, на
основание чл.11, ал. 1 и ал.2 от ЗСП и чл.21, ал.1,т.23 от ЗМСМА,
Общински съвет-Радомир прие

Р Е Ш Е Н И Е № 198
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-РАДОМИР ДАВА СЪГЛАСИЕ да бъде
отпусната финансова помощ в размер на 100 /сто/ лв. на Йордан
Валентинов Йорданов живущ в село Извор, Община Радомир.
/общ брой съветници-21, присъствали по време на поименното гласуване– 18/
/”за”- 18,“против”- няма, “въздържал се”-няма/

СВЕТОСЛАВ КИРИЛОВ /П/
Председател на Общински съвет-Радомир
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ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РАДОМИР
град Радомир 2400, площад ”Свобода” № 20,
тел./факс: 359 777 824 90, тел: 359 777 80 080
e-mail: obs_radomir@abv.bg

Р Е Ш Е Н И Е № 199
26.07.2016 г.
П Р О Т О К О Л № 13
Общински съвет-Радомир на свое заседание, проведено на 26.07.2016г. ,
обсъди първа точка от дневния ред –Докладни записки, Докладна записка,
вх.№ С-178/15.07.2016 г., относно отпускане финансова помощ на Дача Арсова
Димитрова от гр.Радомир , с вносител: Пламен Алексиев-кмет на Община
Радомир, както и становищата на ПК“Здравеопазване, социална политика,
образование, наука, култура и духовни дейности“ и ПК“Бюджет, финанси и
инвестиционна политика“.

След станалите разисквания и извършеното поименно гласуване, на
основание чл.11, ал. 1 и ал.2 от ЗСП и чл.21, ал.1,т.23 от ЗМСМА,
Общински съвет-Радомир прие
Р Е Ш Е Н И Е № 199

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-РАДОМИР ДАВА СЪГЛАСИЕ да бъде
отпусната финансова помощ в размер на 400 /четиристотин/лв.
на Дача Арсова Димитрова живуща в гр.Радомир, ул.“Хайдут
Миленко“ № 25.
/общ брой съветници-21, присъствали по време на поименното гласуване– 18/
/”за”- 18,“против”- няма, “въздържал се”-няма/

СВЕТОСЛАВ КИРИЛОВ /П/
Председател на Общински съвет-Радомир
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ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РАДОМИР
град Радомир 2400, площад ”Свобода” № 20,
тел./факс: 359 777 824 90, тел: 359 777 80 080
e-mail: obs_radomir@abv.bg

Р Е Ш Е Н И Е № 200
26.07.2016 г.
П Р О Т О К О Л № 13
Общински съвет-Радомир на свое заседание, проведено на 26.07.2016г. ,
обсъди първа точка от дневния ред –Докладни записки, Докладна записка,
вх.№ С-179/15.07.2016 г., относно отпускане финансова помощ на Ангел
Стоилов Гогов от гр.Радомир , с вносител: Пламен Алексиев-кмет на Община
Радомир, както и становищата на ПК“Здравеопазване, социална политика,
образование, наука, култура и духовни дейности“ и ПК“Бюджет, финанси и
инвестиционна политика“.

След станалите разисквания и извършеното поименно гласуване, на
основание чл.11, ал. 1 и ал.2 от ЗСП и чл.21, ал.1,т.23 от ЗМСМА,
Общински съвет-Радомир прие

Р Е Ш Е Н И Е № 200

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-РАДОМИР ДАВА СЪГЛАСИЕ да бъде
отпусната финансова помощ в размер на 200 /двеста/лв. на Ангел
Стоилов Гогов, живущ в гр.Радомир, ул.“Радомирска“ № 21.

/общ брой съветници-21, присъствали по време на поименното гласуване– 18/
/”за”- 18,“против”- няма, “въздържал се”-няма/

СВЕТОСЛАВ КИРИЛОВ /П/
Председател на Общински съвет-Радомир
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ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РАДОМИР
град Радомир 2400, площад ”Свобода” № 20,
тел./факс: 359 777 824 90, тел: 359 777 80 080
e-mail: obs_radomir@abv.bg

Р Е Ш Е Н И Е № 201
26.07.2016 г.
П Р О Т О К О Л № 13
Общински съвет-Радомир на свое заседание, проведено на 26.07.2016г. ,
обсъди първа точка от дневния ред –Докладни записки, Докладна записка,
вх.№ С-180/15.07.2016 г., относно отпускане финансова помощ на Иван
Любенов Метов от гр.Радомир , с вносител: Пламен Алексиев-кмет на
Община Радомир, както и становищата на ПК“Здравеопазване, социална
политика, образование, наука, култура и духовни дейности“ и ПК“Бюджет,
финанси и инвестиционна политика“.

След станалите разисквания и извършеното поименно гласуване, на
основание чл.11, ал. 1 и ал.2 от ЗСП и чл.21, ал.1,т.23 от ЗМСМА,
Общински съвет-Радомир прие

Р Е Ш Е Н И Е № 201

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-РАДОМИР ДАВА СЪГЛАСИЕ да бъде
отпусната финансова помощ в размер на 100 /сто/ лв. на Иван
Любенов Метов, живущ в гр.Радомир, ул.“Калоян“ № 20.

/общ брой съветници-21, присъствали по време на поименното гласуване– 18/
/”за”- 18,“против”- няма, “въздържал се”-няма/

СВЕТОСЛАВ КИРИЛОВ /П/
Председател на Общински съвет-Радомир
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ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РАДОМИР
град Радомир 2400, площад ”Свобода” № 20,
тел./факс: 359 777 824 90, тел: 359 777 80 080
e-mail: obs_radomir@abv.bg

Р Е Ш Е Н И Е № 202
26.07.2016 г.
П Р О Т О К О Л № 13
Общински съвет-Радомир на свое заседание, проведено на 26.07.2016г. ,
обсъди първа точка от дневния ред –Докладни записки, Докладна записка,
вх.№ С-181/15.07.2016 г., относно отпускане финансова помощ на Юлиан
Николаев Илиев от гр.Радомир , с вносител: Пламен Алексиев-кмет на Община
Радомир, както и становищата на ПК“Здравеопазване, социална политика,
образование, наука, култура и духовни дейности“ и ПК“Бюджет, финанси и
инвестиционна политика“.

След станалите разисквания и извършеното поименно гласуване, на
основание чл.11, ал. 1 и ал.2 от ЗСП и чл.21, ал.1,т.23 от ЗМСМА,
Общински съвет-Радомир прие
Р Е Ш Е Н И Е № 202

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-РАДОМИР ДАВА СЪГЛАСИЕ да бъде
отпусната финансова помощ в размер на 1000/хиляда/лв. на Юлиан
Николаев Илиев, живущ в гр.Радомир, ж.к.“Тракия“ бл.5, вх.Б, ап.34.
/общ брой съветници-21, присъствали по време на поименното гласуване– 18/
/”за”- 18,“против”- няма, “въздържал се”-няма/

СВЕТОСЛАВ КИРИЛОВ /П/
Председател на Общински съвет-Радомир
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ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РАДОМИР
град Радомир 2400, площад ”Свобода” № 20,
тел./факс: 359 777 824 90, тел: 359 777 80 080
e-mail: obs_radomir@abv.bg

Р Е Ш Е Н И Е № 203
26.07.2016 г.
П Р О Т О К О Л № 13
Общински съвет-Радомир на свое заседание, проведено на 26.07.2016г. ,
обсъди първа точка от дневния ред –Докладни записки, Докладна записка,
вх.№ С-182/15.07.2016 г., относно отпускане финансова помощ на Мария
Георгиева Владимирова от гр.Радомир , с вносител: Пламен Алексиев-кмет на
Община Радомир, както и становищата на ПК“Здравеопазване, социална
политика, образование, наука, култура и духовни дейности“ и ПК“Бюджет,
финанси и инвестиционна политика“.

След станалите разисквания и извършеното поименно гласуване, на
основание чл.11, ал. 1 и ал.2 от ЗСП и чл.21, ал.1,т.23 от ЗМСМА,
Общински съвет-Радомир прие

Р Е Ш Е Н И Е № 203

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-РАДОМИР ДАВА СЪГЛАСИЕ да бъде
отпусната финансова помощ в размер на 500 /петстотин/лв. на
Мария
Георгиева
Владимирова,
живуща
в
гр.Радомир,
ул.“Земеделска“ № 17.
/общ брой съветници-21, присъствали по време на поименното гласуване– 18/
/”за”- 18,“против”- няма, “въздържал се”-няма/

СВЕТОСЛАВ КИРИЛОВ /П/
Председател на Общински съвет-Радомир
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