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 № 214
13.09.2016 г.
П Р О Т О К О Л № 14
Общински съвет-Радомир на свое заседание, проведено на 13.09.2016г. ,
обсъди първа точка от дневния ред –Докладни записки, Докладна записка,
вх.№ С-192/17.08.2016 г., относно Информация за текущото изпълнение на
бюджета и на сметките за средства на Европейския съюз на Община Радомир
за първо шестмесечие на 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“Бюджет, финанси и
инвестиционна политика“, ПК“Стопанска политика, земеделие, гори,
екология, устройство на територията, строителство, транспорт,
приватизационен и следприватизационен контрол“, ПК „Обществен ред,
законност, местно самоуправление и общинска собственост“, ПК“Европейски,
национални и други програми и проекти, работа с децата и младежта, спорт
и туризъм“ и ПК по етика и конфликт на интереси.
След станалите разисквания и извършеното поименно гласуване, на основание
чл.137, ал.2 от Закона за публичните финанси и чл.40, ал.2 от Наредба за условията и
реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три
години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на общинския бюджет,
Общински съвет-Радомир прие

Р Е Ш Е Н И Е № 214
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-РАДОМИР ПРИЕМА Информация за
касовото изпълнение на бюджета и на сметките за средства на
Европейския съюз за първо шестмесечие на 2016 г. на Община
Радомир.
/общ брой съветници-21, присъствали по време на поименното гласуване– 18/
/”за”- 16,“против”- няма, “въздържал се”- 2/

СВЕТОСЛАВ КИРИЛОВ /П/
Председател на Общински съвет-Радомир

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 № 215
13.09.2016 г.
П Р О Т О К О Л № 14
Общински съвет-Радомир на свое заседание, проведено на 13.09.2016г. ,
обсъди първа точка от дневния ред –Докладни записки, Докладна записка,
вх.№ С-190/05.08.2016 г., относно анализ на състоянието на образователната
система в Община Радомир и готовност за започване на учебната 2016-2017
година, с вносител: Пламен Алексиев-кмет на Община Радомир, както и
становището на ПК“Здравеопазване, социална политика, образование, наука,
култура и духовни дейности“.

След извършеното гласуване, на основание чл.17, ал.1,т.3, във връзка
с чл.21, ал.1,т.23 от ЗМСМА, Общински съвет-Радомир прие
Р Е Ш Е Н И Е № 215

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-РАДОМИР ПРИЕМА Анализ на
състоянието на образователната система в Община Радомир и
готовност за започване на учебната 2016-2017 година.
/общ брой съветници-21, присъствали по време на гласуването– 17/
/”за”- 17,“против”- няма, “въздържал се”- няма/

СВЕТОСЛАВ КИРИЛОВ /П/
Председател на Общински съвет-Радомир

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 № 216
13.09.2016 г.
П Р О Т О К О Л № 14
Общински съвет-Радомир на свое заседание, проведено на 13.09.2016г. ,
обсъди първа точка от дневния ред –Докладни записки, Докладна записка,
вх.№ С-228/30.08.2016 г., относно маломерни и слети паралелки в училищата в
Община Радомир, с вносител: Пламен Алексиев-кмет на Община Радомир,
както и становището на ПК“Здравеопазване, социална политика,
образование, наука, култура и духовни дейности“.

прие

След извършеното поименно гласуване, Общински съвет-Радомир
Р Е Ш Е Н И Е № 216

1.ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-РАДОМИР, на основание чл.11, ал.1,т.2,
ал.2 и ал.3,т.2 от Наредба № 7 от 29.12.2000 г. на МОН за
определяне броя на учениците и на децата в паралелките и в
групите на училищата, детските градини и обслужващите звена,
мотивирано искане вх.№ АО-48-00-699 от 12.08.2016 г. на Катя
Кръстева –директор на ОУ „Христо Ботев“ село Гълъбник и
становище на началника на РУО град Перник, ДАВА СЪГЛАСИЕ
през учебната 2016/2017 година в ОУ „Христо Ботев“ село Гълъбник
да бъдат формирани самостоятелни паралелки, както следва:
VII клас – 14 ученици
VIII клас – 14 ученици
и РАЗРЕШАВА дофинансиране на стойност 2568.00 лева.
2.ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-РАДОМИР, на основание чл.11, ал.1,т.3,
ал.2 и ал.5, т.2 от Наредба № 7 от 29.12.2000 г. на МОН за
определяне броя на учениците и на децата в паралелките и в
групите на училищата, детските градини и обслужващите звена,
мотивирано искане вх.№ АО-48-00-699 от 12.08.2016 г. на Катя
Кръстева – директор на ОУ „Христо Ботев“ село Гълъбник и
становище на началника на РУО град Перник, ДАВА СЪГЛАСИЕ
през учебната 2016/2017 г. в ОУ „Христо Ботев“ село Гълъбник да
бъдат формирани слети паралелки, както следва:

I – IV клас – 12 ученици
II – III клас – 10 ученици
V – VI клас – 13 ученици
и РАЗРЕШАВА дофинансиране на стойност 7704.00 лева
3. ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-РАДОМИР, на основание чл.11, ал.1,т.2,
ал.2 и ал.4 от Наредба № 7 от 29.12.2000 г. на МОН за определяне
броя на учениците и на децата в паралелките и в групите на
училищата, детските градини и обслужващите звена, мотивирано
искане вх.№ АО-48-00-677 от 05.08.2016 г. на Петър Петров –
директор на СОУ „Св.Св.Кирил и Методий“ град Радомир и
становище на началника на РУО град Перник, ДАВА СЪГЛАСИЕ
през учебната 2016/2017 г. СОУ „Св.Св.Кирил и Методий“ град
Радомир да бъде формирана самостоятелна маломерна паралелка,
както следва:
IX „б“ клас – 11 ученици
и РАЗРЕШАВА дофинансиране на стойност 10 000.00 лева.
/общ брой съветници-21, присъствали по време на поименното гласуване - 17/
/”за”- 17,“против”- няма, “въздържал се”- няма/

СВЕТОСЛАВ КИРИЛОВ /П/
Председател на Общински съвет-Радомир

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 № 217
13.09.2016 г.
П Р О Т О К О Л № 14
Общински съвет-Радомир на свое заседание, проведено на 13.09.2016г. ,
обсъди първа точка от дневния ред –Докладни записки, Докладна записка,
вх.№ С-203/29.08.2016 г., относно приемане на отчет за изпълнение на
Общинската програма за образователна интеграция на децата и учениците
от етническите малцинства, с вносител: Пламен Алексиев-кмет на Община
Радомир, както и становището на ПК“Здравеопазване, социална политика,
образование, наука, култура и духовни дейности“.

След извършеното гласуване, на основание чл.17, ал.1,т.3, във връзка
с чл.21,ал.1,т.23 от ЗМСМА, Общински съвет-Радомир прие
Р Е Ш Е Н И Е № 217

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-РАДОМИР ПРИЕМА Отчет за
изпълнение на общинска програма за образователна интеграция на
децата и учениците от етническите малцинства за 2015/2016
година.
/общ брой съветници-21, присъствали по време на гласуването - 17/
/”за”- 13,“против”- 2, “въздържал се”- 2/

СВЕТОСЛАВ КИРИЛОВ /П/
Председател на Общински съвет-Радомир

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 № 218
13.09.2016 г.
П Р О Т О К О Л № 14
Общински съвет-Радомир на свое заседание, проведено на 13.09.2016г. ,
обсъди първа точка от дневния ред –Докладни записки, Докладна записка,
вх.№ С-191/05.08.2016 г., относно приемане на Наредба за условията и реда за
записване, отписване и преместване на деца в общинските детски градини на
територията на 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“Обществен
ред, законност, местно самоуправление и общинска собственост“.

След извършеното гласуване, на основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА,
във връзка с чл.59, ал.1 от Закона за предучилищното и училищното
образование в сила от 01.08.2016 г. Общински съвет-Радомир прие
Р Е Ш Е Н И Е № 218
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-РАДОМИР ПРИЕМА Наредба за
условията и реда за записване, отписване и преместване на деца в
общинските детски градини на територията на Община Радомир.
/общ брой съветници-21, присъствали по време на гласуването - 17/
/”за”- 17,“против”- няма, “въздържал се”- няма/

СВЕТОСЛАВ КИРИЛОВ/П/
Председател на Общински съвет-Радомир

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 № 219
13.09.2016 г.
П Р О Т О К О Л № 14
Общински съвет-Радомир на свое заседание, проведено на 13.09.2016г. ,
обсъди първа точка от дневния ред –Докладни записки, Докладна записка,
вх.№ С-202/29.08.2016 г., относно приемане на Правилник за устройството и
дейността на Център за подкрепа за личностно развитие – Общински детски
комплекс град 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“Европейски,
национални и други програми и проекти, работа с децата и младежта, спорт
и туризъм“.
След извършеното гласуване, на основание чл.44, ал.4, чл.21, а.1,т.13 и ал.2,
чл.17, ал.1,т.3 от ЗМСМА, във връзка с изпълнение на § 18, ал.3 от Закона за
предучилищното и училищното образование, Решение № 106/29.03.2016 г. на
Общински съвет-Радомир и Заповед № 651/29.08.2016 г. на кмета на Община
Радомир, Общински съвет-Радомир прие

Р Е Ш Е Н И Е № 219
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-РАДОМИР ПРИЕМА Правилник за
устройството и дейността на Център за подкрепа за личностно
развитие – Общински детски комплекс град Радомир.
/общ брой съветници-21, присъствали по време на гласуването - 16/
/”за”- 16,“против”- няма, “въздържал се”- няма/

СВЕТОСЛАВ КИРИЛОВ /П/
Председател на Общински съвет-Радомир

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 № 220
13.09.2016 г.
П Р О Т О К О Л № 14
Общински съвет-Радомир на свое заседание, проведено на 13.09.2016г. ,
обсъди първа точка от дневния ред –Докладни записки, Докладна записка,
вх.№ С-197/25.08.2016 г., относно приемане на Общинска стратегия за
развитие на социалните услуги 2016/2020 г., с вносител: Пламен Алексиев-кмет
на Община Радомир, както и становището на ПК“Здравеопазване, социална
политика, образование, наука, култура и духовни дейности“.

След извършеното гласуване, на основание чл.19, ал.2 от Закона за
социалното подпомагане, чл.21, ал.2 от ЗМСМА и чл.5, т.14 от
Правилника за организацията и дейността на Общински съвет-Радомир,
неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация,
Общински съвет-Радомир прие
Р Е Ш Е Н И Е № 220
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-РАДОМИР ПРИЕМА Стратегия за
развитие на социалните услуги на територията на Община
Радомир /2016/2020 г./
/общ брой съветници-21, присъствали по време на гласуването - 15/
/”за”- 15,“против”- няма, “въздържал се”- няма/

СВЕТОСЛАВ КИРИЛОВ /П/
Председател на Общински съвет-Радомир

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 № 221
13.09.2016 г.
П Р О Т О К О Л № 14
Общински съвет-Радомир на свое заседание, проведено на 13.09.2016г. ,
обсъди първа точка от дневния ред –Докладни записки, Докладна записка,
вх.№ С-195/25.08.2016 г., относно приемане на Общинска програма за развитие
на туризма 2016/2020 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 извършеното гласуване, на основание чл.11, ал.1 от Закона за туризма,
чл.21, ал.2 от ЗМСМА и чл.5, т.14 от Правилника за организацията и дейността на
Общински съвет-Радомир, неговите комисии и взаимодействието му с общинската
администрация, Общински съвет-Радомир прие

Р Е Ш Е Н И Е № 221
ОБЩИНСКИ
СЪВЕТ-РАДОМИР
ПРИЕМА
общинска
програма за развитие на туризма на територията на Община
Радомир /2016-2020 г./
/общ брой съветници-21, присъствали по време на гласуването - 16/
/”за”- 16,“против”- няма, “въздържал се”- няма/

СВЕТОСЛАВ КИРИЛОВ /П/
Председател на Общински съвет-Радомир

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 № 222
13.09.2016 г.
П Р О Т О К О Л № 14
Общински съвет-Радомир на свое заседание, проведено на 13.09.2016г. ,
обсъди първа точка от дневния ред –Докладни записки, Докладна записка,
вх.№ С-225/30.08.2016 г., относно изменение на чл.4 от Тарифа за определяне на
наемни цени на общински имоти на територията на Община Радомир,
отдавани под наем по реда на чл.29 от Наредба за общинската собственост, с
предмет: осъществяване на производствена дейност и извършване на услуги, 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 извършеното поименно гласуване, на основание чл.21, ал.1,т.8 от ЗМСМА и чл.29
от Наредба за общинската собственост, Общински съвет-Радомир прие

Р Е Ш Е Н И Е № 222
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-РАДОМИР ИЗМЕНЯ чл.4 от Тарифа за определяне
на наемни цени на общински имоти на територията на Община Радомир,
отдавани под наем по реда на Наредба за общинската собственост, със
следния текст:
Зона-производствена Площ до 100
дейност и извършва- кв.м. включине на услуги
телно

Площ от 101 кв.м. до Над 501 кв.м.
500 кв.м. включително

I зона

2.20

1.50

0.80

II зона

1.80

1.10

0.60

III зона

1.50

0.80

0.50

IVзона, селата

1,20

0.60

0.40

/общ брой съветници-21, присъствали по време на поименното гласуване- 16/
/”за”- 16,“против”- няма, “въздържал се”- няма/

СВЕТОСЛАВ КИРИЛОВ /П/
Председател на Общински съвет-Радомир

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 № 223
13.09.2016 г.
П Р О Т О К О Л № 14
Общински съвет-Радомир на свое заседание, проведено на 13.09.2016г. ,
обсъди първа точка от дневния ред –Докладни записки, Докладна записка,
вх.№ С-229/01.09.2016 г., относно промяна в договор за възлагане управлението
на „Медицински център-Радомир“ЕООД град Радомир, с вносител: Светослав
Кирилов-председател на ОбС-Радомир, както и становищата на
ПК“Обществен ред, законност, местно самоуправление и общинска
собственост“, ПК“Бюджет, финанси и инвестиционна политика“ и
ПК“Здравеопазване, социална политика,образование,наука, култура и
духовни дейности“.

След извършеното поименно гласуване, на основание чл.21, ал.1,т.9
от ЗМСМА, чл.147 във връзка с чл.137, ал.1,т.5 от Търговския закон и
чл.16, ал.3, във връзка с чл.19 от Закона за лечебните заведения Общински
съвет-Радомир прие
Р Е Ш Е Н И Е № 223

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-РАДОМИР:
1.ДАВА СЪГЛАСИЕ в чл.4.2. от Договор № 358/28.09.2015 г. за
възлагане управлението на „Медицински център-Радомир“ЕООД
град Радомир да се добави следния текст: „и да работи като
консултант в отделение по неврохирургия към УМБАЛ „Св.Анна“
град София“.
2.ЗАДЪЛЖАВА кмета на Община Радомир да сключи анекс
към Договор № 358/28.09.2015 г.
/общ брой съветници-21, присъствали по време на поименното гласуване- 16/
/”за”- 16,“против”- няма, “въздържал се”- няма/

СВЕТОСЛАВ КИРИЛОВ /П/
Председател на Общински съвет-Радомир

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 № 224
13.09.2016 г.
П Р О Т О К О Л № 14
Общински съвет-Радомир на свое заседание, проведено на 13.09.2016г. ,
обсъди първа точка от дневния ред –Докладни записки, Докладна записка,
вх.№ С-201/25.08.2016 г., относно актуализиране на годишен план и обема на
ползване на дървесина от горските територии – общинска собственост за
2016 г., с вносител: Пламен Алексиев-кмет на Община Радомир, както и
становището на ПК“Стопанска политика, земеделие, гори, екология,
устройство на територията, строителство, транспорт, приватизационен и
следприватизационен контрол“.

След извършеното поименно гласуване, на основание чл.21, ал.1,т.23 от ЗМСМА, във
връзка с чл.114, ал.1 от ЗГ и чл.7, ал.1, ал.3, ал.4 от Наредба за условията и реда за възлагане
изпълнението на дейности в горските територии държавна и общинска собственост и за
ползването на дървесина и недървесни горски продукти от тях, Общински съвет-Радомир
прие

Р Е Ш Е Н И Е № 224
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-РАДОМИР:
1.ПРИЕМА актуализиран годишен план за ползване на дървесина от
общински горски територии на база горскостопанския план на Община
Радомир, утвърден със заповед № РД-05-511/07.11.2013 г. на РДГ град
Кюстендил.
2.ПРИЕМА обема на ползване на дървесина от горските територии
общинска собственост за 2016 г. да бъде увеличен с 1472 плътни куб.м. лежаща
маса иглолистна дървесина.
Ползването да бъде планирано и осъществено в съответствие с
горскостопанския план на Община Радомир, утвърден със заповед № РД-05511/07.11.2013 г. на РДГ град Кюстендил и изискванията на закона за горите и
подзаконовите нормативни актове.
/общ брой съветници-21, присъствали по време на поименното гласуване- 17/
/”за”- 17,“против”- няма, “въздържал се”- няма/

СВЕТОСЛАВ КИРИЛОВ /П/
Председател на Общински съвет-Радомир

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 № 225
13.09.2016 г.
П Р О Т О К О Л № 14
Общински съвет-Радомир на свое заседание, проведено на 13.09.2016г. ,
обсъди първа точка от дневния ред –Докладни записки, Докладна записка,
вх.№ С-189/03.08.2016 г., относно отдаване под наем на терен-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“Бюджет, финанси и
инвестиционна политика“.

След извършеното поименно гласуване, на основание чл.21, ал.1,т.8
от ЗМСМА, чл.14, ал.7 от Закона за общинската собственост и чл.23,
ал.2 от Наредба за общинската собственост, Общински съвет-Радомир
прие
Р Е Ш Е Н И Е № 225

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-РАДОМИР РАЗРЕШАВА отдаването
под наем на част от терен-публична общинска собственост за
срок от 5 /пет/ години след провеждане на публичен търг, както
следва:
1. Терен от 6 кв.м. за търговска дейност, находящ се в град
Радомир, ул.“Евлоги Георгиев“ /уширение при ул.“Братя
Миленкови“/, при първоначална месечна наемна цена 39.00
лв./тридесет и девет лева/ без ДДС.
/общ брой съветници-21, присъствали по време на поименното гласуване- 16/
/”за”- 16,“против”- няма, “въздържал се”- няма/

СВЕТОСЛАВ КИРИЛОВ /П/
Председател на Общински съвет-Радомир

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 № 226
13.09.2016 г.
П Р О Т О К О Л № 14
Общински съвет-Радомир на свое заседание, проведено на 13.09.2016г. ,
обсъди първа точка от дневния ред –Докладни записки, Докладна записка,
вх.№ С-193/23.08.2016 г., относно приемане на решение за изработване на
подробен устройствен план /ПУП/ в обхват поземлен имот /ПИ/ 044025 по КВС
на село Дрен, 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 гласуване, Общински съвет-Радомир прие
Р Е Ш Е Н И Е № 226

1.ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-РАДОМИР, на основание чл.124а, ал.1
от ЗУТ, РАЗРЕШАВА да бъде изработен подробен устройствен
план /ПУП/ в обхват ПИ 044025 по карта на възстановената
собственост /КВС/ за землището на село Дрен, Община Радомир по
възлагане и за сметка на заинтересованите лица, при следните
условия:
-Планът има за задача да създаде необходимите законови
предпоставки за преотреждане на земеделската земя с цел
построяване на жилищна сграда;
-Планът ще се изработи във вид план за регулация и план за
застрояване;
-Поземлен имот 044025 се урегулира по имотните си граници по
реда на чл.17 от Закон за устройство на територията;
2.ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-РАДОМИР, на основание чл.124а, ал.1 от
ЗУТ, във връзка с чл.124б, ал.1 от Закон за устройство на
територията, ОДОБРЯВА приложеното задание за изработване
на ПУП-ПРЗ за ПИ 044025 по КВС на село Дрен, Община Радомир.
При необходимост допълнителни указания по обема и
съдържанието на ПУП-ПРЗ да се дадат от главен архитект на
Община Радомир.

Съгласно чл.124б, ал.2 от Закон за устройство на територията,
настоящото решение подлежи на обявяване посредством
оповестяване на общоприетите за целта места в общинска
администрация, публикуване на интернет страницата на
общината и в един местен вестник.
На основание чл.124б, ал.4 от Закон за устройство на
територията, решението на Общински съвет-Радомир по чл.124а,
ал.1 не подлежи на оспорване.
/общ брой съветници-21, присъствали по време на гласуването- 18/
/”за”- 18,“против”- няма, “въздържал се”- няма/

СВЕТОСЛАВ КИРИЛОВ /П/
Председател на Общински съвет-Радомир

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 № 227
13.09.2016 г.
П Р О Т О К О Л № 14
Общински съвет-Радомир на свое заседание, проведено на 13.09.2016г. ,
обсъди първа точка от дневния ред –Докладни записки, Докладна записка,
вх.№ С-194/23.08.2016 г., относно приемане на решение за изработване на
подробен устройствен план /ПУП/ в обхват поземлен имот /ПИ/ 022039 по
КВС на село Старо село, 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 гласуване, Общински съвет-Радомир прие
Р Е Ш Е Н И Е № 227

1.ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-РАДОМИР, на основание чл.124а, ал.1
от ЗУТ, РАЗРЕШАВА да бъде изработен подробен устройствен
план /ПУП/ в обхват ПИ 022039 по карта на възстановената
собственост /КВС/ за землището на село Старо село, Община
Радомир по възлагане и за сметка на заинтересованите лица, при
следните условия:
-Планът има за задача да създаде необходимите законови
предпоставки за преотреждане на земеделската земя с цел
построяване на жилищна сграда;
-Планът ще се изработи във вид план за застрояване;
-Поземлен имот 022039 се урегулира по имотните си граници
по реда на чл.17 от Закон за устройство на територията;
2.ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-РАДОМИР, на основание чл.124а, ал.1
от ЗУТ, във връзка с чл.124б, ал.1 от Закон за устройство на
територията, ОДОБРЯВА приложеното задание за изработване
на ПУП-ПЗ за ПИ 022039 по КВС за землището на село Старо село,
Община Радомир.
При необходимост допълнителни указания по обема и
съдържанието на ПУП-ПРЗ да се дадат от главен архитект на
Община Радомир.

Съгласно чл.124б, ал.2 от Закон за устройство на територията,
настоящото решение подлежи на обявяване посредством
оповестяване на общоприетите за целта места в общинска
администрация, публикуване на интернет страницата на
общината и в един местен вестник.
На основание чл.124б, ал.4 от Закон за устройство на
територията, решението на Общински съвет-Радомир по чл.124а,
ал.1 не подлежи на оспорване.
/общ брой съветници-21, присъствали по време на гласуването- 18/
/”за”- 18,“против”- няма, “въздържал се”- няма/

СВЕТОСЛАВ КИРИЛОВ /П/
Председател на Общински съвет-Радомир

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 № 228
13.09.2016 г.
П Р О Т О К О Л № 14
Общински съвет-Радомир на свое заседание, проведено на 13.09.2016г. ,
обсъди първа точка от дневния ред –Докладни записки, Докладна записка,
вх.№ С-226/30.08.2016 г., относно учредяване на възмездно право на
пристрояване на сграда, изградена върху имот – частна общинска
собственост, без търг или конкурс на собственика на сградата, 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“.

След извършеното поименно гласуване, Общински съвет-Радомир

прие
Р Е Ш Е Н И Е № 228
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-РАДОМИР, на основание чл.21, ал.1,т.8 от ЗМСМА, чл.38,
ал.2 от ЗОС и във връзка с чл.51, ал.2 от Наредба за общинската собственост, ДАВА
СЪГЛАСИЕ да се учреди без търг или конкурс възмездно право на пристрояване на
сграда за сезонно ползване на две нива със застроена площ от 44.2 кв.м и разгъната
застроена площ 88.4 кв.м. към съществуваща жилищна сграда, изградена върху имот
частна общинска собственост, представляващ УПИ XXIII в кв.12 по плана на село
Старо село, Община Радомир, с площ от 913 кв.м. отреден за жилищно застрояване,
одобрен със Заповед № III-595/30.12.1969 г. и изменен със Заповед № 27/17.01.2013 г. на
кмета на Община Радомир, при граници: север-край на регулация, изток-УПИ XXII –
за ЖС, юг-улица с ок 75 и ок 103 и запад – УПИ XXIV- за ЖС, актуван с АОС №
2664/01.03.2013 г. на собственика на сградата Ивелин Илианов Иванов с постоянен
адрес: град Перник, ул.“Йордан Благоев“ № 19, съгласно виза и одобрен инвестиционен
проект от главен архитект на Община Радомир за сумата от 1 036.93 лв./хиляда
тридесет и шест лева и деветдесет и три стотинки/ без включен ДДС, определена
от независим експерт оценител.

/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

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 № 229
13.09.2016 г.
П Р О Т О К О Л № 14
Общински съвет-Радомир на свое заседание, проведено на 13.09.2016г. ,
обсъди първа точка от дневния ред –Докладни записки, Докладна записка,
вх.№ С-224/30.08.2016 г., относно продажба на общинска недвижима
собственост, поземлен имот – град Радомир, ул.“Иван Соколов“, 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 извършеното поименно гласуване, Общински съвет-Радомир

прие
Р Е Ш Е Н И Е № 229
1.ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-РАДОМИР, на основание чл.8, ал.9 от
ЗОС ДОПЪЛВА годишната програма за управление и разпореждане
с общинска собственост за 2016 г./приета с решение № 60 от
протокол № 7 от 26.01.2016 г. – списък на недвижимите имоти
частна общинска собственост за продажба по ЗОС през 2016 г./ с
нова точка, в която вписва имот, представляващ поземлен имот с
идентификатор 61577.506.1006 /шестдесет и една хиляди
петстотин седемдесет и седем, точка, петстотин и шест, точка,
хиляда и шест/ съгласно кадастралната карта и кадастралните
регистри, одобрени със заповед № РД-18-75/10.11.2015 г. на
изпълнителен директор на АГКК, адрес на поземления имот: град
Радомир, п.к.2400, ул.“Иван Соколов“ с площ 321 кв.м./триста
двадесет и един квадратни метри/, трайно предназначение на
територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: за
електроенергийното производство, стар идентификатор – няма,
номер по предходен план: квартал 6, парцел XII при съседи:
61577.506.3016;61577.506.38;61577.506.1005, актуван с АОС №
3502/05.08.2016 г.
2.ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-РАДОМИР, на основание чл.21, ал.1,т.8
от ЗМСМА, чл.35, ал.1 от ЗОС и във връзка с чл.43, ал.1 от Наредба
за общинската собственост, ДАВА СЪГЛАСИЕ за продажба чрез

търг с явно наддаване на поземлен имот с идентификатор
61577.506.1006 /шестдесет и една хиляди петстотин седемдесет и
седем, точка, петстотин и шест, точка, хиляда и шест/ съгласно
кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със
Заповед № РД-18-75/10.11.2015 г. на изпълнителен директор на
АГКК, адрес на поземления имот: град Радомир, п.к.2400, ул.“Иван
Соколов“, с площ: 321 кв.м./триста двадесет и един квадратни
метри/ трайно предназначение на територията: урбанизирана,
начин
на
трайно
ползване:
за
електроенергийното
производство,стар идентификатор – няма, номер по предходен
план:
квартал
6,
парцел
XII,
при
съседи:
61577.506.3016;61577.506.38;61577.506.1005, актуван с АОС №
3502/05.08.2016 г., при първоначална тръжна цена от 6 702.48
лв./шест хиляди седемстотин и два лева и четиридесет и осем
стотинки/ без включен ДДС, 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
продажбата със спечелилия търга.
/общ брой съветници-21, присъствали по време на поименното гласуване- 16/
/”за”- 16,“против”- няма, “въздържал се”- няма/

СВЕТОСЛАВ КИРИЛОВ /П/
Председател на Общински съвет-Радомир

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 № 230
13.09.2016 г.
П Р О Т О К О Л № 14
Общински съвет-Радомир на свое заседание, проведено на 13.09.2016г. ,
обсъди първа точка от дневния ред –Докладни записки, Докладна записка,
вх.№ С-227/30.08.2016 г., относно продажба на общинска недвижима
собственост – поземлен имот в град Радомир, ул.Пирин“, 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 извършеното поименно гласуване, Общински съвет-Радомир

прие
Р Е Ш Е Н И Е № 230
1.ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-РАДОМИР, на основание чл.8, ал. 9 от
ЗОС ДОПЪЛВА годишната Програма за управление и
разпореждане с общинска собственост за 2016 г. /приета с решение
№ 60 от протокол № 7 от 26.01.2016 г. - списък на недвижимите
имоти частна общинска собственост за продажба по ЗОС през
2016 г./ с нова точка, в която вписва имот представляващ:
Поземлен имот с идентификатор 61577.501.2851 /землище
шестдесет и една хиляди петстотин седемдесет и седем,
кадастрален район петстотин и първи, имот две хиляди
осемстотин петдесет и първи /, съгласно кадастралната карта и
кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-75/10.11.2015
г. на Изпълнителен директор на АГКК, адрес на поземления имот:
гр. Радомир, п.к. 2400, ул. „Пирин“, с площ: 1997 кв.м./ хиляда
деветстотин деветдесет и седем квадратни метри/, трайно
предназначение на територията: Урбанизирана, начин на трайно
ползване: за друг вид застрояване, стар идентификатор – няма,
номер по предходен план: 501.2851, при съседи: №№ 61577.501.2852;
61577.501.9625; 61577.501.3169; 61577.501.2850, актуван с АОС №
3380/15.03.2016 г.
2. ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-РАДОМИР, на основание чл. 21, ал. 1,
т. 8 от ЗМСМА, чл. 35, ал. 1 от ЗОС и във връзка с чл. 43, ал. 1 от

Наредба за общинската собственост ДАВА СЪГЛАСИЕ
за
продажба чрез търг с явно наддаване на Поземлен имот с
идентификатор 61577.501.2851 /землище шестдесет и една хиляди
петстотин седемдесет и седем, кадастрален район петстотин и
първи, имот две хиляди осемстотин петдесет и първи /, съгласно
кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със
Заповед РД-18-75/10.11.2015 г. на Изпълнителен директор на АГКК,
адрес на поземления имот: гр. Радомир, п.к. 2400, ул. „Пирин“, с
площ: 1997 кв.м./ хиляда деветстотин деветдесет и седем
квадратни метри/, трайно предназначение на територията:
Урбанизирана, начин на трайно ползване: за друг вид застрояване,
стар идентификатор – няма, номер по предходен план: 501.2851,
при съседи: №№ 61577.501.2852; 61577.501.9625; 61577.501.3169;
61577.501.2850, актуван с АОС № 3380/15.03.2016 г., при
първоначална тръжна цена от 42 496.16 лв. /четиридесет и две
хиляди четиристотин деветдесет и шест лева и шестнадесет
стотинки/, без включен ДДС, 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
продажбата със спечелилия търга.
/общ брой съветници-21, присъствали по време на поименното гласуване- 16/
/”за”- 15,“против”- 1, “въздържал се”- няма/

СВЕТОСЛАВ КИРИЛОВ /П/
Председател на Общински съвет-Радомир

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 № 231
13.09.2016 г.
П Р О Т О К О Л № 14
Общински съвет-Радомир на свое заседание, проведено на 13.09.2016г. ,
обсъди първа точка от дневния ред –Докладни записки, Докладна записка,
вх.№ С-231/02.09.2016 г., относно предоставяне на имоти, придобити от
общината по чл.19, ал.2 от ЗСПЗЗ по искане на ОСЗ-Радомир на граждани –
нива, находяща се в землището на село 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-08-0072/31.05.2016 г. постъпило от общинска служба по земеделие – Радомир, направено по
реда на § 27, ал.2, т.1 от ПЗР на ЗИДЗСПЗЗ за предоставянето на земи от общинския
поземлен фонд на собственици с признато право на възстановяване в землището на
село Прибой, Община Радомир, Общински съвет-Радомир прие

Р Е Ш Е Н И Е № 231
ОБЩИНСКИ
СЪВЕТ-РАДОМИР
ПРЕДОСТАВЯ
на
наследниците на Манол Станков Манолов – бивш жител на село
Прибой, Община Радомир имот № 059038 – 1,800 дка – нива,
находяща се в землището на село Прибой, м.“Под круши“, актуван
с АОС № 3500/29.07.2016 г., придобит от общината по реда на чл.19,
ал.2 от ЗСПЗЗ.
/общ брой съветници-21, присъствали по време на поименното гласуване- 15/
/”за”- 14,“против”- 1, “въздържал се”- няма/

СВЕТОСЛАВ КИРИЛОВ /П/
Председател на Общински съвет-Радомир

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 № 232
13.09.2016 г.
П Р О Т О К О Л № 14
Общински съвет-Радомир на свое заседание, проведено на 13.09.2016г. ,
обсъди първа точка от дневния ред –Докладни записки, Докладна записка,
вх.№ С-232/02.09.2016 г., относно предоставяне на имоти, придобити от
общината по чл.19, ал.2 от ЗСПЗЗ по искане на ОСЗ-Радомир на граждани –
нива, находяща се в землището на село Друган, 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-48-00491/31.05.2016 г. постъпило от общинска служба по земеделие-Радомир, направено по
реда на § 27, ал.2, т.1 от ПЗР на ЗИДЗСПЗЗ за предоставянето на земи от общинския
поземлен фонд на собственици с признато право на възстановяване в землището на
село Друган, Община Радомир, Общински съвет-Радомир прие

Р Е Ш Е Н И Е № 232
ОБЩИНСКИ
СЪВЕТ-РАДОМИР
ПРЕДОСТАВЯ
на
наследниците на Георги Сотиров Пашин-бивш жител на село
Друган, Община Радомир имот № 034014 – 2,158 дка – нива,
находяща се в землището на село Друган, м.“Лъката“, актуван с
АОС № 3501/29.07.2016 г., придобит от общината по реда на чл.19,
ал.2 от ЗСПЗЗ.
/общ брой съветници-21, присъствали по време на поименното гласуване- 15/
/”за”- 14, “против”- 1, “въздържал се”- няма/

СВЕТОСЛАВ КИРИЛОВ /П/
Председател на Общински съвет-Радомир

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 № 233
13.09.2016 г.
П Р О Т О К О Л № 14
Общински съвет-Радомир на свое заседание, проведено на 13.09.2016г. ,
обсъди първа точка от дневния ред –Докладни записки, Докладна записка,
вх.№ С-233/02.09.2016 г., относно предоставяне на имоти, придобити от
общината по чл.19, ал.2 от ЗСПЗЗ по искане на ОСЗ-Радомир на граждани –
храсти и тревни насаждения, находящи се в землището на село Углярци,
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-48-00539/14.06.2016 г. постъпило от общинска служба по земеделие-Радомир, направено по
реда на § 27, ал.2, т.1 от ПЗР на ЗИДЗСПЗЗ за предоставянето на земи от общинския
поземлен фонд на собственици с признато право на възстановяване в землището на
село Углярци, Община Радомир, Общински съвет-Радомир прие

Р Е Ш Е Н И Е № 233
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-РАДОМИР ПРЕДОСТАВЯ на наследниците на Георги
Минев Ваклинов – бивш жител на село Углярци, Община Радомир имот №
002041 – 1,106 дка – храсти, находящи се в землището на село Углярци,
м.“Синяко“, актуван с АОС № 3496/29.07.2016 г.; имот № 002039 – 4,644 дка –
ливада, находяща се в землището на село Углярци, м.“Синяко“, актуван с АОС
№ 3498/29.07.2016 г.; имот № 002035 – 0,230 дка – храсти, находящи се в
землището на село Углярци, м.“Синяко“, актуван с АОС № 3495/29.07.2016 г. и
имот № 002037 – 1,302 дка – тревни насаждения, находящи се в землището на
село Углярци, м.“Синяко“, актуван с АОС № 3497/29.07.2016 г., придобити от
общината по реда на чл.19, ал.2 от ЗСПЗЗ.
/общ брой съветници-21, присъствали по време на поименното гласуване- 15/
/”за”- 14, “против”- 1, “въздържал се”- няма/

СВЕТОСЛАВ КИРИЛОВ /П/
Председател на Общински съвет-Радомир

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 № 234
13.09.2016 г.
П Р О Т О К О Л № 14
Общински съвет-Радомир на свое заседание, проведено на 13.09.2016г. ,
обсъди първа точка от дневния ред –Докладни записки, Докладна записка,
вх.№ С-234/02.09.2016 г., относно предоставяне на имоти, придобити от
общината по чл.19, ал.2 от ЗСПЗЗ по искане на ОСЗ-Радомир на гражданиниви, находящи се в землището на село Радибош, 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-48-00739/23.11.2015 г. постъпило от общинска служба по земеделие-Радомир, направено по реда на §
27, ал.2, т.1 от ПЗР на ЗИДЗСПЗЗ за предоставянето на земи от общинския поземлен фонд
на собственици с признато право на възстановяване в землището на село Радибош, Община
Радомир, Общински съвет-Радомир прие

Р Е Ш Е Н И Е № 234
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-РАДОМИР ПРЕДОСТАВЯ на наследниците на Славчо
Марков Илиев – бивш жител на село Радибош, Община Радомир имот №
005082 – 0,156 дка – нива, находяща се в землището на село Радибош, м.“Вучин
дол“, актуван с АОС № 3369/03.02.2016 г.; имот № 005084 – 0,063 дка – нива,
находяща се в землището на село Радибош, м.“Вучин дол“, актуван с АОС №
3370/03.02.2016 г.; имот № 005086 – 1,983 дка – нива, находяща се в землището
на село Радибош, м.“Вучин дол“, актуван с АОС № 3370/03.02.2016 г.; имот №
005088 – 0,772 дка – използв.ливада, находяща се в землището на село Радибош,
м.“Вучин дол“, актуван с АОС № 3452/17.05.2016 г.; имот № 005089 – 1,691 дка –
използв.ливада, находяща се в землището на село Радибош, м.“Вучин дол“,
актуван с АОС № 3452/17.05.2016 г. и имот № 005091 – 1,959 дка –
използв.ливада, находяща се в землището на село Радибош, м.“Вучин дол“,
актуван с АОС № 3503/01.09.2016 г., придобити от общината по реда на чл.19,
ал.2 от ЗСПЗЗ.
/общ брой съветници-21, присъствали по време на поименното гласуване- 15/
/”за”- 14, “против”- 1, “въздържал се”- няма/

СВЕТОСЛАВ КИРИЛОВ /П/
Председател на Общински съвет-Радомир

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 № 235
13.09.2016 г.
П Р О Т О К О Л № 14
Общински съвет-Радомир на свое заседание, проведено на 13.09.2016г. ,
обсъди първа точка от дневния ред –Докладни записки, Докладна записка,
вх.№ С-198/25.08.2016 г., относно отпускане на еднократна помощ на Бистра
Альошева Алексиева от град 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 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 № 235
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-РАДОМИР ДАВА СЪГЛАСИЕ да бъде
отпусната финансова помощ в размер на 500 /петстотин/ лв. на
Бистра Альошева Алексиева, жител на град Радомир, ул.“Пирин“
№ 68.
/общ брой съветници-21, присъствали по време на поименното гласуване- 16/
/”за”- 16, “против”- няма, “въздържал се”- няма/

СВЕТОСЛАВ КИРИЛОВ /П/
Председател на Общински съвет-Радомир

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 № 236
13.09.2016 г.
П Р О Т О К О Л № 14
Общински съвет-Радомир на свое заседание, проведено на 13.09.2016г. ,
обсъди първа точка от дневния ред –Докладни записки, Докладна записка,
вх.№ С-199/25.08.2016 г., относно отпускане на еднократна помощ на Иван
Петров Миков жител на село Долна Диканя, 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 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 № 236
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-РАДОМИР ДАВА СЪГЛАСИЕ да бъде
отпусната финансова помощ в размер на 100 /сто/ лв. на Иван
Петров Миков, жител на село Долна Диканя, Община Радомир.
/общ брой съветници-21, присъствали по време на поименното гласуване- 16/
/”за”- 16, “против”- няма, “въздържал се”- няма/

СВЕТОСЛАВ КИРИЛОВ /П/
Председател на Общински съвет-Радомир

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 № 237
13.09.2016 г.
П Р О Т О К О Л № 14
Общински съвет-Радомир на свое заседание, проведено на 13.09.2016г. ,
обсъди първа точка от дневния ред –Докладни записки, Докладна записка,
вх.№ С-200/25.08.2016 г., относно отпускане на еднократна помощ на Ана
Маринова Каракашева – майка на Мария Валентинова, жители на град
Радомир, 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 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 № 237
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-РАДОМИР ДАВА СЪГЛАСИЕ да бъде
отпусната финансова помощ в размер на 1000 /хиляда/ лв. на Ана
Маринова Каракашева – майка на Мария Валентинова, жители на
град Радомир, ж.к.“Тракия“ бл.3, ет.2, ап.34.
/общ брой съветници-21, присъствали по време на поименното гласуване- 16/
/”за”- 16, “против”- няма, “въздържал се”- няма/

СВЕТОСЛАВ КИРИЛОВ /П/
Председател на Общински съвет-Радомир

