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 № 239
25.10.2016 г.
П Р О Т О К О Л № 15
Общински съвет-Радомир на свое заседание, проведено на 25.10.2016г. ,
обсъди първа точка от дневния ред –Докладни записки, Докладна записка,
вх.№ С-241/07.10.2016 г., относно промяна в състава на общинската комисия
по безопасност на движението,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, на основание
чл.44, ал.1 от ЗМСМА и във връзка с параграф 1а, ал.2 от Закона за
движение по пътищата, Общински съвет-Радомир прие
Р Е Ш Е Н И Е № 239

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-РАДОМИР ДАВА СЪГЛАСИЕ да се
извърши промяна в състава на общинската комисия по
безопасност на движението, като на мястото на Андрей Сотиров
да влезе като член на комисията по безопасност на движението
Георги Петров – старши специалист „незаконно строителство“.
/общ брой съветници-21, присъствали по време на гласуването– 19/
/”за”- 19,“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 № 240
25.10.2016 г.
П Р О Т О К О Л № 15
Общински съвет-Радомир на свое заседание, проведено на 25.10.2016г. ,
обсъди първа точка от дневния ред –Докладни записки, Докладна записка,
вх.№ С-240/03.10.2016 г., относно изработване на указателни туристически
табели, с вносител: Емил Крумов – общински съветник, както и становищата
на ПК „Обществен ред, законност, местно самоуправление и общинска
собственост“, 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 станалите разисквания и извършеното поименно гласуване, на
основание чл.21, ал.1,т.13 от ЗМСМА, Общински съвет-Радомир прие
Р Е Ш Е Н И Е № 240
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-РАДОМИР НЕ ПРИЕМА докладна
записка, вх.№ С-240 от 03.10.2016 г., относно изработване на
четири броя указателни туристически табели за средновековен
параклис „Св.Йоан Летни“.
/общ брой съветници-21, присъствали по време на поименното гласуване– 20/
/”за”- 9,“против”- 5 “въздържал се”- 6/

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 № 241
25.10.2016 г.
П Р О Т О К О Л № 15
Общински съвет-Радомир на свое заседание, проведено на 25.10.2016г. ,
обсъди първа точка от дневния ред –Докладни записки, Докладна записка,
вх.№ С-249/14.10.2016 г., относно Отчет за финансово-икономическото
състояние на „Байкал 1“ЕООД,с вносител: инж.Кирил Кирилов – ВрИД
управител на „Байкал 1“ЕООД село Байкалско, 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, на основание чл.21, ал.1,т.9 и
т.23 от ЗМСМА, чл.147, чл.141 във връзка с чл.137, ал.1, т.3 от Търговския закон, Общински съветРадомир прие

Р Е Ш Е Н И Е № 241

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-РАДОМИР:
1.ПРИЕМА отчета за финансово-икономическото състояние на „Байкал
1“ЕООД село Байкалско, Община Радомир.
2. ДАВА СЪГЛАСИЕ за промяна адреса на управление на „Байкал 1“ЕООД
и ЗАДЪЛЖАВА управителя на дружеството да предприеме действия по
вписване на обстоятелството: адрес на управление – град Радомир,
пл.“Свобода“ № 11.
3. ДАВА СЪГЛАСИЕ за разширяване предмета на дейност със:
строителство, комунално-битови услуги, озеленяване, транспортни и
туристически услуги и ЗАДЪЛЖАВА управителя на дружеството да
предприеме действия по вписване на обстоятелството.
4. ДАВА СЪГЛАСИЕ за предоставяне на ДМА-общинска собственост
:Джип УАЗ-469 с рег.№ 2032 АМ – по сметка 2051 на ОП „ДСХ“Радомир –
стойност 1200 лева, багер Каварна – по сметка 2049 на Община Радомир –
стойност 938.39 лв., товарен автомобил ГАЗ 53А рег.№ ПК 0164 ТВ – Община
Радомир /с.Колош/ и ЗАДЪЛЖАВА управителя на „Байкал 1“ ЕООД да
извърши съответните действия по заприходяване на активите в баланса на
дружеството.
/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

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 № 242
25.10.2016 г.
П Р О Т О К О Л № 15
Общински съвет-Радомир на свое заседание, проведено на 25.10.2016г. ,
обсъди първа точка от дневния ред –Докладни записки, Докладна записка,
вх.№ С-248/14.10.2016 г., относно подаване на проектно предложение по
процедура за безвъзмездно финансиране BG05M90P001-2.005 „Активно
включване“ по оперативна програма „Развитие на човешките ресурси 20142020“ , с вносител: Пламен Алексиев-кмет на Община Радомир, както и
становищата на ПК“Европейски, национални и други програми и проекти,
работа с децата и младежта, спорт и туризъм“, ПК“Бюджет, финанси и
инвестиционна политика“, ПК „Обществен ред, законност, местно
самоуправление и общинска собственост“.
След станалите разисквания и извършеното поименно гласуване, на основание чл.21,
ал.1,т.23 и чл.61 от ЗМСМА, Общински съвет-Радомир прие

Р Е Ш Е Н И Е № 242
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-РАДОМИР:
1.ОДОБРЯВА Община Радомир да подготви и подаде проектно
предложение по процедура за безвъзмездна финансова помощ BG05М9ОР0012.005 „Активно включване“ – оперативна програма „Развитие на човешките
ресурси 2014-2020“;
2.ОДОБРЯВА създаването на интегрирана услуга за подпомагане на
важни аспекти от реализацията на целевите групи по проекта на пазара на
труда;
3.ОДОБРЯВА споразумение за общинско сътрудничество с партньор по
проекта, съгласно чл.59 и сл. От ЗМСМА;
4.ОДОБРЯВА предоставянето на помещение за времето на изпълнение на
проекта и със срок до одобряване на окончателния доклад, което ще бъде
реновирано и оборудвано със средства от проекта и което ще е необходимо за
осъществяване на част от интеграционните и социални мерки, които
проектното предложение ще включи.
/общ брой съветници-21, присъствали по време на поименното гласуване– 19/
/”за”- 19,“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 № 243
25.10.2016 г.
П Р О Т О К О Л № 15
Общински съвет-Радомир на свое заседание, проведено на 25.10.2016г. ,
обсъди първа точка от дневния ред –Докладни записки, Докладна записка,
вх.№ С-250/14.10.2016 г., относно вземане на решение за кандидатстване на
община Радомир за финансиране пред МОСВ /ПУДООС/ с проект за обект:
„Закриване и рекултивация на съществуващо общинско депо за битови
отпадъци, имот № 000001 в землището на село Кошарите,собственост на
община Радомир“, вносител: Пламен Алексиев-кмет на Община Радомир,
както и становищата на ПК „Обществен ред, законност, местно
самоуправление и общинска собственост“ и ПК „Европейски, национални и
други програми и проекти, работа с децата и младежта, спорт и туризъм“.
След станалите разисквания и извършеното поименно гласуване, на основание чл.21,
ал.1,т.8, т.23 от ЗМСМА, във връзка с чл.112, ал.2 от ЗУО, ПМС № 209 от 20.08.2009 г.,
Общински съвет-Радомир прие

Р Е Ш Е Н И Е № 243
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-РАДОМИР:
1.ДАВА СЪГЛАСИЕ Община Радомир да закрие и рекултивира
общинското сметище за битови отпадъци, попадащо в имот № 000001 в
землището на село Кошарите, собственост на Община Радомир, с площ
192.671 дка, с начин на трайно ползване – сметище , като кандидатства с
проект за обект: „Закриване и рекултивация на съществуващо общинско депо
за битови отпадъци, имот № 000001 в землището на село Кошарите,
собственост на Община Радомир“ на стойност 9 913 392.07 лева без ДДС, пред
Министерство на околната среда и водите – ПУДООС.
2.ВЪЗЛАГА на кмета на Община Радомир да получи всички решения,
становища и съгласувателни писма от съответните институции и да внесе в
МОСВ /ПУДООС/ проект за обект: „Закриване и рекултивация на
съществуващо общинско депо за битови отпадъци, имот № 000001 в
землището на село Кошарите, собственост на Община Радомир“.
/общ брой съветници-21, присъствали по време на поименното гласуване– 21/
/”за”- 21,“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 № 244
25.10.2016 г.
П Р О Т О К О Л № 15
Общински съвет-Радомир на свое заседание, проведено на 25.10.2016г. ,
обсъди първа точка от дневния ред –Докладни записки, Докладна записка,
вх.№ С-251/14.10.2016 г., относно определяне на правила за отпускане на
еднократни помощи от Общински съвет-Радомир, вносител: Пламен
Алексиев-кмет на Община Радомир, както и становищата на
ПК“Здравеопасване, социална политика, образование, наука, култура и
духовни дейности“, 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.2 от
ЗМСМА и чл.5, т.15 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 № 244

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-РАДОМИР ПРИЕМА Правила за реда и
начина за отпускане на еднократна помощ с решение на
Общинския съвет.
/общ брой съветници-21, присъствали по време на поименното гласуване– 21/
/”за”- 21,“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 № 245
25.10.2016 г.
П Р О Т О К О Л № 15
Общински съвет-Радомир на свое заседание, проведено на 25.10.2016г. ,
обсъди първа точка от дневния ред –Докладни записки, Докладна записка,
вх.№ С-239/28.09.2016 г., относно удължаване срока на безвъзмездно право на
ползване на недвижими имоти – публична общинска собственост, 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.12, ал.4 от Закона за
общинската собственост, чл.59 и чл.60 от Наредба за общинската
собственост и във връзка с § 4, ал.1 от Преходните и заключителни
разпоредби на Закона за народните читалища, Общински съвет-Радомир
прие
Р Е Ш Е Н И Е № 245
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-РАДОМИР:

1.ДАВА СЪГЛАСИЕ да бъде удължен срока за безвъзмездно
право на ползване на сградите – публична общинска собственост
на следните читалища: НЧ“Напредък-1915“ село Стефаново,
Община Радомир, НЧ „Благой Гебрев 1905“ село Друган, Община
Радомир, НЧ „Отец Паисий-1927“ село Извор, Община Радомир, НЧ
„Никола П.Корчев-1928“ село Долна Диканя, Община Радомир,
НЧ“Христо Ботев-1928“ село Копаница, Община Радомир във
връзка с кандидатстване с проектно предложение пред Държавен
фонд „Земеделие“-Разплащателна агенция по мярка 7 „Основни
услуги и обновяване на селата в селските райони, подмярка 7.2.,
чл.4, т.8 „Изграждане, реконструкция, ремонт, закупуване на
оборудване и или обзавеждане на обекти, свързани с културния
живот, включително мобилни такива, включително и дейности по
вертикалната планировка и подобряване на прилежащите

пространства“ от Програмата за развитие на селските райони за
периода 2014-2020 г., до 31.12.2026 г.
2.ВЪЗЛАГА на кмета на Община Радомир да удължи срока на
договора за безвъзмездно право на ползване на сградите-публична
общинска собственост с председателите на читалищните
настоятелства.
/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

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 № 246
25.10.2016 г.
П Р О Т О К О Л № 15
Общински съвет-Радомир на свое заседание, проведено на 25.10.2016г. ,
обсъди първа точка от дневния ред –Докладни записки, Докладна записка,
вх.№ С-243/13.10.2016 г., относно отдаване под наем на общински имотипублична общинска собственост – общинско помещение /лавка за закуски/,
находящо се в сградата на ОУ“Христо Смирненски“ град Радомир, 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 във връзка с чл.23, ал.2 и ал.3 от Наредба за общинската
собственост, Общински съвет-Радомир прие

Р Е Ш Е Н И Е № 246
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-РАДОМИР:
1.ДАВА СЪГЛАСИЕ за отдаване под наем чрез публично оповестен търг с
явно наддаване на общински имот – публична общинска собственост,
представляващ общинско помещение – лавка за закуски /срещу централния
вход/, находящо се в сградата на ОУ „Христо Смирненски“ град Радомир с
площ от 8 кв.м. за извършване на търговска дейност при първоначална месечна
наемна цена в размер на 64.00 лв. /шестдесет и четири лева/ без включен ДДС,
определена на основание чл.3 от Тарифа за определяне на наемните цени на
общински имоти на територията на Община Радомир, отдавани под наем по
реда на Наредба за общинската собственост, приета с Решение №
60/26.04.2013 г. на Общински съвет-Радомир, за срок от 5 /пет/ години.
2. ВЪЗЛАГА на кмета на Община Радомир да проведе процедурата по
търга, съгласно Наредба за общинската собственост и сключи договор за наем
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

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 № 247
25.10.2016 г.
П Р О Т О К О Л № 15
Общински съвет-Радомир на свое заседание, проведено на 25.10.2016г. ,
обсъди първа точка от дневния ред –Докладни записки, Докладна записка,
вх.№ С-237/26.09.2016 г., относно приемане на решение за изработване на
подробен устройствен план /ПУП/ в обхват поземлен имот /ПИ 026.127 по
карта на възстановената собственост /КВС/ за землището на село Долна
Диканя, Община Радомир, вносител: Пламен Алексиев-кмет на Община
Радомир, както и становищата на ПК „Обществен ред, законност, местно
самоуправление и общинска собственост“, ПК“Бюджет, финанси и
инвестиционна политика“ и ПК“Стопанска политика, земеделие, гори,
екология, устройство на територията, строителство и транспорт“
приватизационен и следприватизационен контрол“.

След извършеното гласуване, Общински съвет-Радомир прие
Р Е Ш Е Н И Е № 247

1. ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-РАДОМИР, на основание чл.124а, ал.1
от ЗУТ, РАЗРЕШАВА да бъде изработен подробен устройствен
план /ПУП/ в обхват ПИ 026.127 по карта на възстановената
собственост /КВС/ за землището на село Долна Диканя, Община
Радомир по възлагане и за сметка на заинтересованите лица, при
следните условия:
-имотът да се отреди „за козеферма, мандра и други
обслужващи дейности“;
- възможностите за застрояване да се посочат с
ограничителни линии, на отстояния по-големи от минимално
изискващите се с оглед на последващо допълнително урегулиране на
улици, ако такова се окаже необходимо;
-ПУП-ПЗ да се съобрази с предвижданията на ОУПО Радомир,
съгласно чийто предварителен проект имотът попада в
устройствена зона СМФ – смесена многофункционална
устройствена зона;
-ПУП-ПЗ да бъде изработен и представен съгласно Наредба №
8 за обема и съдържанието на устройствените схеми и планове

/обн.ДВ, бр.57 от 26юни 2001, изм.ДВ бр.68 от 3 август 2004 г.,
изм.ДВ бр.51 от 21 юни 2005 г., изм.ДВ бр.66 от 25 юли 2008 г./
2.На основание чл.124а, ал.1 от ЗУТ, във връзка с чл.124б, ал.1
от Закон за устройство на територията, ОБЩИНСКИ СЪВЕТРАДОМИР ОДОБРЯВА приложеното задание за изработване на
ПУП-ПЗ за ПИ 026127 по КВС за землището на село Долна Диканя,
Община Радомир.
При необходимост, допълнителни указания по обема и
съдържанието на ПУП-ПЗ 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– 20/
/”за”- 20,“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 № 248
25.10.2016 г.
П Р О Т О К О Л № 15
Общински съвет-Радомир на свое заседание, проведено на 25.10.2016г. ,
обсъди първа точка от дневния ред –Докладни записки, Докладна записка,
вх.№ С-244/13.10.2016 г., относно продажба на общинска недвижима
собственост – поземлен имот с идентификатор 61577.506.1201, находящ се в
град Радомир,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“

прие

След извършеното поименно гласуване, Общински съвет-Радомир
Р Е Ш Е Н И Е № 248

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 61577.506.1201 /землище
шестдесет и една хиляди петстотин седемдесет и седем,
кадастрален район петстотин и шести, имот хиляда двеста 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. „Коста Миланов“, с площ: 308 кв.м. /триста и осем
квадратни метра/, трайно предназначение на територията:
Урбанизирана, начин на трайно ползване: Незастроен имот за
жилищни нужди, стар идентификатор – няма, номер по предходен
план: квартал: 56, парцел ІІ, при съседи: имоти с идентификатор
61577.506.1205; 61577.506.1209; 61577.506.3094; 61577.506.3046, актуван
с АОС № 3514/08.09.2016 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 61577.506.1201 /землище шестдесет и една хиляди
петстотин седемдесет и седем, кадастрален район петстотин и
шести, имот хиляда двеста и първи/, съгласно кадастралната
карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-1875/10.11.2015 г. на Изпълнителен директор на АГКК, адрес на
поземления имот: гр. Радомир, п.к. 2400, ул. „Коста Миланов“, с
площ: 308 кв.м. /триста и осем квадратни метра/, трайно
предназначение на територията: Урбанизирана, начин на трайно
ползване: Незастроен имот за жилищни нужди, стар
идентификатор – няма, номер по предходен план: квартал: 56,
парцел ІІ, при съседи: имоти с идентификатор 61577.506.1205;
61577.506.1209; 61577.506.3094; 61577.506.3046, актуван с АОС №
3514/08.09.2016 г., при първоначална тръжна цена от 5 553.24 лв.
/пет хиляди петстотин петдесет и три лева и двадесет и четири
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– 20/
/”за”- 20,“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 № 249
25.10.2016 г.
П Р О Т О К О Л № 15
Общински съвет-Радомир на свое заседание, проведено на 25.10.2016г. ,
обсъди първа точка от дневния ред –Докладни записки, Докладна записка,
вх.№ С-245/13.10.2016 г., относно продажба на общинска недвижима
собственост – поземлен имот с идентификатор 61577.506.1205, находящ се в
град Радомир,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“

прие

След извършеното поименно гласуване, Общински съвет-Радомир
Р Е Ш Е Н И Е № 249

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 61577.506.1205 /землище
шестдесет и една хиляди петстотин седемдесет и седем,
кадастрален район петстотин и шести, имот хиляда двеста и
пети/, 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. „Кокиче“, с площ: 336 кв.м. /триста тридесет и шест
квадратни метра/, трайно предназначение на територията:
Урбанизирана, начин на трайно ползване: Незастроен имот за
жилищни нужди, стар идентификатор – няма, номер по предходен
план: квартал: 56, парцел І, при съседи: имоти с идентификатор
61577.506.3078; 61577.506.1209; 61577.506.3046; 61577.506.1201, актуван
с АОС № 3513/08.09.2016 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 61577.506.1205 /землище шестдесет и една хиляди
петстотин седемдесет и седем, кадастрален район петстотин и
шести, имот хиляда двеста и пети/, съгласно кадастралната
карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-1875/10.11.2015 г. на Изпълнителен директор на АГКК, адрес на
поземления имот: гр. Радомир, п.к. 2400, ул. „Кокиче“, с площ: 336
кв.м. /триста тридесет и шест квадратни метра/, трайно
предназначение на територията: Урбанизирана, начин на трайно
ползване: Незастроен имот за жилищни нужди, стар
идентификатор – няма, номер по предходен план: квартал: 56,
парцел І, при съседи: имоти с идентификатор
61577.506.3078;
61577.506.1209; 61577.506.3046; 61577.506.1201, актуван с АОС №
3513/08.09.2016 г., при първоначална тръжна цена от 6 058.08 лв.
/шест хиляди петдесет и осем лева 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– 20/
/”за”- 20,“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 № 250
25.10.2016 г.
П Р О Т О К О Л № 15
Общински съвет-Радомир на свое заседание, проведено на 25.10.2016г. ,
обсъди първа точка от дневния ред –Докладни записки, Докладна записка,
вх.№ С-246/13.10.2016 г., относно продажба на общинска недвижима
собственост – поземлен имот с идентификатор 61577.506.1209, находящ се в
град Радомир,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“

прие

След извършеното поименно гласуване, Общински съвет-Радомир
Р Е Ш Е Н И Е № 250

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
2016г./ с нова точка, в която вписва имот представляващ:
Поземлен имот с идентификатор 61577.506.1209 /землище
шестдесет и една хиляди петстотин седемдесет и седем,
кадастрален район петстотин и шести, имот хиляда двеста и
девети/, 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 Георгиев“, с площ 353 кв.м./триста
петдесет и три квадратни метра/, трайно предназначение на
територията: Урбанизирана, начин на трайно ползване:
Незастроен имот за жилищни нужди, стар идентификатор – няма,
номер по предходен план: квартал : 56, парцел III, при съседи: имоти
с
идентификатор
61577.506.3078;61577.506.3094;
61577.506.1201;61577.506.1205, актуван с АОС № 3512/08.09.2016 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
61577.506.1209 /землище шестдесет и една хиляди петстотин
седемдесет и седем, кадастрален район петстотин и шести, имот
хиляда двеста и девети/, 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 Георгиев“ с площ: 353 кв.м./триста
петдесет и три квадратни метра/, трайно предназначение на
територията:
Урбанизирана,
начин
на
трайно
ползване:Незастроен
имот
за
жилищни
нужди,
стар
идентификатор – няма, номер по предходен план: квартал: 56,
парцел III, при съседи: имот с идентификатор 61577.506.3078;
61577.506.3094; 61577.506.1201; 61577.506.1205, актуван с АОС №
3512/08.09.2016 г., при първоначална тръжна цена от 6 364.59
лв./шест хиляди триста шестдесет и четири лева и петдесет и
девет 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– 20/
/”за”- 20,“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 № 251
25.10.2016 г.
П Р О Т О К О Л № 15
Общински съвет-Радомир на свое заседание, проведено на 25.10.2016г. ,
обсъди първа точка от дневния ред –Докладни записки, Докладна записка,
вх.№ С-247/13.10.2016 г., относно продажба на общинска недвижима
собственост – УПИ V в кв.49 по плана на село Гълъбник, 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“Бюджет, финанси и инвестиционна политика“
След извършеното поименно гласуване, Общински съвет-Радомир прие

Р Е Ш Е Н И Е № 251
1.ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-РАДОМИР, на основание чл.21, ал.1,т.8 от
ЗМСМА, чл.35, ал.3 от ЗОС и във връзка с чл.44, ал.1, ал.2 и чл.62, ал.1 и ал.2 от
Наредба за общинската собственост, ДАВА СЪГЛАСИЕ за продажба на УПИ
V в кв.49 по плана на село Гълъбник, Община Радомир с площ от 726 кв.м.,
отреден за жилищно строителство, одобрен със Заповед № III-62/06.02.1974 на
ОНС-Перник, при граници: североизток – УПИ VI, югоизток – УПИ XXIV и УПИ
VI,югозапад – УПИ IV и северозапад – улица с ок 42, ок 41, актуван с АОС №
3521/13.09.2016 г. на Кирка Атанасова Велчева, с постоянен адрес: град София,
ж.к.“Красна поляна“ бл.31Б, вх.А, ет.12, ап.51 и Велчо Иванов Велчев с
постоянен адрес: град София, ж.к.“Красна поляна“ бл.31Б, вх.А, ет.12, ап.51 за
сумата от 4 326.96 лв./четири хиляди триста двадесет и шест лева и
деветдесет и шест стотинки/, без включен ДДС, определена от лицензиран
експерт оценител и утвърдена от Общински съвет-Радомир.
2. ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-РАДОМИР ВЪЗЛАГА на кмета на Община
Радомир да сключи договор за продажба.
/общ брой съветници-21, присъствали по време на поименното гласуване– 19/
/”за”- 19,“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 № 252
25.10.2016 г.
П Р О Т О К О Л № 15
Общински съвет-Радомир на свое заседание, проведено на 25.10.2016г. ,
обсъди първа точка от дневния ред –Докладни записки, Докладна записка,
вх.№ С-252/14.10.2016 г., относно отпускане на финансова помощ на Маринели
Иванова Янкова 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 № 252
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-РАДОМИР ДАВА СЪГЛАСИЕ да бъде
отпусната финансова помощ в размер на 500 /петстотин/ лева на
Маринели Иванова Янкова, жител на гр.Радомир, ул-„Драган
Цанков“ № 4.
/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

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 № 253
25.10.2016 г.
П Р О Т О К О Л № 15
Общински съвет-Радомир на свое заседание, проведено на 25.10.2016г. ,
обсъди първа точка от дневния ред –Докладни записки, Докладна записка,
вх.№ С-253/14.10.2016 г., относно отпускане на финансова помощ на Румен
Асенов Миланов 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 № 253
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-РАДОМИР ДАВА СЪГЛАСИЕ да бъде
отпусната финансова помощ в размер на 500 /петстотин/ лева на
Румен Асенов Миланов, жител на град Радомир, ул.“Добруджа“№1.
/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

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 № 254
25.10.2016 г.
П Р О Т О К О Л № 15
Общински съвет-Радомир на свое заседание, проведено на 25.10.2016г. ,
обсъди първа точка от дневния ред –Докладни записки, Докладна записка,
вх.№ С-254/14.10.2016 г., относно отпускане на финансова помощ на Димитър
Стоянов Гълъбов 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 № 254
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-РАДОМИР ДАВА СЪГЛАСИЕ да бъде
отпусната финансова помощ в размер на 500 /петстотин/ лева на
Димитър Стоянов Гълъбов, жител на гр.Радомир, ул.“Хайдут
Дамшо“ № 12.
/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

