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 № 256
29.11.2016 г.
П Р О Т О К О Л № 16
Общински съвет-Радомир на свое заседание, проведено на 29.11.2016г. ,
обсъди втора точка от дневния ред –Докладни записки, Докладна записка,
вх.№ С-272/14.11.2016 г., относно приемане на Програма за развитие на
читалищната дейност 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“.

След станалите разисквания и извършеното гласуване, на основание
чл.17, ал.1,т.5, чл.21, ал.1,т.12 от ЗМСМА, във връзка с изпълнение на
чл.26а, ал.2 от Закона за народните читалища, Общински съвет-Радомир
прие
Р Е Ш Е Н И Е № 256
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-РАДОМИР ПРИЕМА Програма
развитие на читалищната дейност в Община Радомир.

за

/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

1

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 № 257
29.11.2016 г.
П Р О Т О К О Л № 16
Общински съвет-Радомир на свое заседание, проведено на 29.11.2016г. ,
обсъди втора точка от дневния ред –Докладни записки, Докладна записка,
вх.№ С-280/18.11.2016 г., относно анализ на потребностите от подкрепа за
личностно развитие на децата и учениците от Община Радомир,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.21, ал.1,т.12 от ЗМСМА, Общински съвет-Радомир прие
Р Е Ш Е Н И Е № 257

ОБЩИНСКИ
СЪВЕТ-РАДОМИР
ПРИЕМА Анализ
на
потребностите от подкрепа за личностно развитие на децата и
учениците в Община Радомир.
/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

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 № 258
29.11.2016 г.
П Р О Т О К О Л № 16
Общински съвет-Радомир на свое заседание, проведено на 29.11.2016г. ,
обсъди втора точка от дневния ред –Докладни записки, Докладна записка,
вх.№ С-271/14.11.2016 г., относно приемане на Наредба за водене на регистър на
общинските детски градини в Община Радомир,с вносител: Пламен Алексиевкмет 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 станалите разисквания и извършеното гласуване, на основание
чл.21, ал.2 от ЗМСМА и във връзка с чл.346, ал.1 и ал.2 от Закона за
предучилищното и училищното образование, Общински съвет-Радомир
прие
Р Е Ш Е Н И Е № 258
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-РАДОМИР ПРИЕМА Наредба за водене
на Регистър на общинските детски градини в Община Радомир.
/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

3

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 № 259
29.11.2016 г.
П Р О Т О К О Л № 16
Общински съвет-Радомир на свое заседание, проведено на 29.11.2016г. ,
обсъди втора точка от дневния ред –Докладни записки, Докладна записка,
вх.№ С-273/15.11.2016 г., относно Отчет за изпълнение на проектите, по които
Община Радомир е бенефициент или партньор за периода 01.04.2015 г. –
31.10.2016 г.,,с вносител: Пламен Алексиев-кмет на Община Радомир, както и
становищата на ПК „Здравеопазване, социална политика, образование, наука,
култура и духовни дейности“, ПК“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“, ПК“Бюджет, финанси и инвестиционна
политика“ и ПК по етика и конфликт на интереси.

След станалите разисквания и извършеното гласуване, на основание
чл.21, ал.1,т.23 от ЗМСМА, Общински съвет-Радомир прие
Р Е Ш Е Н И Е № 259

ОБЩИНСКИ
СЪВЕТ-РАДОМИР
ПРИЕМА Отчет
за
разработени, внесени за финансиране и изпълнявани проекти, по
които Община Радомир е бенефициент или партньор, за периода
01.04.2015 г. – 31.10.2016 г.
/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

4

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 № 260
29.11.2016 г.
П Р О Т О К О Л № 16
Общински съвет-Радомир на свое заседание, проведено на 29.11.2016г. ,
обсъди втора точка от дневния ред –Докладни записки, Докладна записка,
вх.№ С-278/17.11.2016 г., относно Отчет за състоянието на общинската
собственост на територията на Община Радомир и резултатите от
нейното управление по видове и категории обекти за периода от месец
ноември 2015 година до месец ноември 2016 година,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, във връзка с чл.66“а“ от ЗОС, чл.18,
ал.3 от Наредба за общинската собственост, Общински съвет-Радомир
прие
Р Е Ш Е Н И Е № 260
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-РАДОМИР ПРИЕМА Отчет за
състоянието на общинската собственост и резултатите от
нейното управление по видове и категории обекти за периода месец
ноември 2015 година до месец ноември 2016 година.
/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

5

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 № 261
29.11.2016 г.
П Р О Т О К О Л № 16
Общински съвет-Радомир на свое заседание, проведено на 29.11.2016г. ,
обсъди втора точка от дневния ред –Докладни записки, Докладна записка,
вх.№ С-276/16.11.2016 г., относно приемане на доклад за подготовката за
зимен сезон 2016-2017 г.,с вносител: Пламен Алексиев-кмет на Община
Радомир, както и становищата на ПК „Здравеопазване, социална политика,
образование, наука, култура и духовни дейности“, 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“, ПК“Бюджет, финанси и
инвестиционна политика“ и ПК по етика и конфликт на интереси.

След станалите разисквания и извършеното гласуване, на основание
чл.3, ал.1 и чл.5, т.1 от Закона за защита при бедствия, чл.21, ал.1,т.23
от ЗМСМА, Общински съвет-Радомир прие
Р Е Ш Е Н И Е № 261
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-РАДОМИР ПРИЕМА Доклад за
подготовката за зимен сезон 2016 г. – 2017 г. и с цел предприемане
на превантивни мерки за осигуряване на нормалното
функциониране на инфраструктурата, снабдяването и услугите
за населението в Община Радомир.
/общ брой съветници-21, присъствали по време на гласуването– 19/
/”за”- 18,“против”- няма, “въздържал се”- 1/

СВЕТОСЛАВ КИРИЛОВ /П/
Председател на Общински съвет-Радомир

6

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 № 262
29.11.2016 г.
П Р О Т О К О Л № 16
Общински съвет-Радомир на свое заседание, проведено на 29.11.2016г. ,
обсъди втора точка от дневния ред –Докладни записки, Докладна записка,
вх.№ С-281/18.11.2016 г., относно актуализация на поименния списък за
капиталови разходи, финансирани със средства от целевата субсидия на
Община Радомир за 2016 г.,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 станалите разисквания и извършеното поименно гласуване, на
основание чл.21, ал.1,т.6 от ЗМСМА, чл.124, ал.3 от Закона за
публичните финанси и чл.32, ал.3 от Наредбата за условията и реда за
съставяне на бюджетната прогноза за местни дейности за следващите
три години и за съставяне, приемане и отчитане на общинския бюджет
на Община Радомир, Общински съвет-Радомир прие
Р Е Ш Е Н И Е № 262
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-РАДОМИР ДАВА СЪГЛАСИЕ да бъде
извършена компенсирана промяна в капиталовите разходи,
финансирани със средства от целевата субсидия за 2016 г. на
Община Радомир, както следва:
АКТУАЛИЗАЦИЯ НА ПОИМЕНЕН СПИСЪК ЗА КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ НА
ОБЩИНА РАДОМИР ЗА 2016г.
ФИНАНСИРАНИ СЪС СРЕДСТВА ОТ ЦЕЛЕВАТА СУБСИДИЯ

№

Наименование

функция

1

2

3

I

целева субсидия за
капиталови
разходи
Било
Става
4

5

МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ

Функция VI - Жилищно строителство, БКС и опазване на околната среда
7

1

Благоустрояване на централна градска част ул."Батемберг"

6

48 000

47 971

2

Изготвяне на общ устройствен план на община
Радомир

6

0

0

3

Генерален план за организация на движението
в град Радомир

6

35 000

35 000

4

Изграждане на подход за достъп на пазар по
улица "Евлоги Георгиев", съгласно генерален
план за организация на движението на
гр.Радомир.

6

210 000

194 021

7

0

0

8

28 000

23441

321 000

300 433

Функция VII - Почивно дело и култура
5

Доставка и монтаж на мобилно спортно
съоръжение
Функция VIII -Икономически дейности и услуги

6

Оновен ремонт на сградата на Младежки домгр.Радомир
Общо по т.I Местни дейности

II

Ремонт на местни общински пътища

1

Ремонт на път PER 1123/I-6/,ИзворРадомир/Прибой-Поцърненци/3136

8

39 500

5 314

2

Ремонт на път PER 2126/III-603/,КопаницаКосача/Радибош-яз.Пчелина/

8

29 500

0

3

Ремонт на път PER 3125/I-6/,Радомир-ж.п. гара
Радомир-Николаево

8

21 000

34 354

4

Ремонт на път PER 3124/I-6/,Радомир-ж.п. гара
Радомир-Борнарево

8

19 000

8 397

5

Ремонт на път PER 2127/III-604/,БоборациЖедна/Негованци-/I-6/

8

56 300

34 503

6

Ремонт на път PER 2129/III-6041/,ГълъбникГраница общ.Дупница/Радомир-Дупница-/I-1/

8

25 100

8 454

7

Ремонт на път PER 2133/627 Долна ДиканяВладимир

8

32 300

10 860

8

Ремонт на път PER 3121/I-6/,КюстендилРадомир/-Углярци

8

31 600

91 690

9

Ремонт на път PER 3122/III-6/,ИзворРадомир/-Беланица-/III-604/

8

24 500

8 480

10

Ремонт на път PER 3132/III-6/,Друган-Грамада

8

35 800

111 056
8

11

Ремонт на път PER 3136/I-6/,Извор-Радомир/Поцърненци-Калугерски чифлик/

8

45 300

67 359

Общо по т.III - Ремонт на местни общински
пътища

359 900

380 467

Общо по т.I,т.II

680 900

680 900

680 900

680 900

Всичко за общината:

/общ брой съветници-21, присъствали по време на поименното гласуване– 18/
/”за”- 15,“против”- 1, “въздържал се”- 2/

СВЕТОСЛАВ КИРИЛОВ /П/
Председател на Общински съвет-Радомир

9

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 № 263
29.11.2016 г.
П Р О Т О К О Л № 16
Общински съвет-Радомир на свое заседание, проведено на 29.11.2016г. ,
обсъди втора точка от дневния ред –Докладни записки, Докладна записка,
вх.№ С-274/15.11.2016 г., относно упълномощаване на кмета на Община
Радомир за издаване на запис на заповед по спечелен проект по Оперативна
програма за храни и/или основно материално подпомагане, операция
„Осигуряване на топъл обяд-2016“, проект „Осигуряване на топъл обяд в
Община Радомир-2016“,с вносител: Пламен Алексиев-кмет на Община
Радомир, както и становищата на ПК“Бюджет, финанси и инвестиционна
политика“ 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.10 от ЗМСМА, Общински съвет-Радомир прие
Р Е Ш Е Н И Е № 263

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-РАДОМИР:
1.УПЪЛНОМОЩАВА Пламен Станков Алексиев-кмет на
Община Радомир да издаде запис на заповед по образец, съгласно
договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по
Оперативна програма за храни и/или основно материално
подпомагане, проект „Осигуряване на топъл обяд в Община
Радомир-2016, без протест и разноски, без никакви възражения и
без такси и удръжки по какъвто и да било характер, в полза на
Агенция за социално подпомагане, платим на предявяване, който
обезпечава пълния размер на авансовото плащане, в размер на
6 325.00 лева.
2. Изпълнението на настоящото решение се възлага на кмета
на Община Радомир.
/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
10

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 № 264
29.11.2016 г.
П Р О Т О К О Л № 16
Общински съвет-Радомир на свое заседание, проведено на 29.11.2016г. ,
обсъди втора точка от дневния ред –Докладни записки, Докладна записка,
вх.№ С-264/10.11.2016 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“Стопанска политика, земеделие, гори,
екология, устройство на територията, строителство, транспорт,
приватизационен и следприватизационен контрол“ и ПК“Обществен ред,
законност, местно самоуправление и общинска собственост“.

След 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 № 264

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-РАДОМИР ДАВА СЪГЛАСИЕ да се
извърши промяна в състава на общинската комисия по
безопасност на движението, като на мястото на Валери Василев –
началник група „Охранителна полиция“ при Районно управление
град Радомир да влезе като член на комисията Ивайло Методиев
Александров – полицейски инспектор в звено „Пътен контрол“ на
група „Охранителна полиция“ при Районно управление град
Радомир.
/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

11

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 № 265
29.11.2016 г.
П Р О Т О К О Л № 16
Общински съвет-Радомир на свое заседание, проведено на 29.11.2016г. ,
обсъди втора точка от дневния ред –Докладни записки, Докладна записка,
вх.№ С-279/17.11.2016 г., относно предоставяне безвъзмездно за управление на
част от имот – публична общинска собственост,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.12, ал.3 и ал.4 от Закона за общинската собственост и чл.19,
ал.2 и ал.3 от Наредба за общинската собственост, чл.16, ал.1, т.11 от
Наредба за търговските дружества с общинско участие и чл.137, ал.1,т.7
от Търговския закон, Общински съвет-Радомир прие
Р Е Ш Е Н И Е № 265
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-РАДОМИР:
1. ОТМЕНЯ Решение № 110 по Протокол № 9 от 29.03.2016 г. и ВЪЗЛАГА
на кмета на Община Радомир да предприеме необходимите последващи
действия по прекратяване на сключения въз основа на него Договор №
340/21.04.2016 г. с ЦСМП град Перник.
2. На основание чл.12, ал.3 и ал.4 от Закона за общинската собственост и
чл.19, ал.2 и ал.3 от Наредба за общинската собственост,чл.16, ал.1, т.11 от
Наредба за търговските дружества с общинско участие и чл.137, ал.1,т.7 от
Търговския закон, ПРЕДОСТАВЯ безвъзмездно за управление на Министерство
на здравеопазването, ЕИК 000695317, представлявано от д-р Петър Стефанов
Москов – министър на здравеопазването и Марин Налбански – директор на
дирекция „Финансово стопански дейности и управление на собствеността“ за
нуждите на ФСМП Радомир към ЦСМП Перник, част от недвижим имотмасивна сграда, публична общинска собственост, обособен като
самостоятелен обект с идентификатор № 61577.501.3005.2.1 с площ от 272
кв.м. и прилежащо мазе № 1 с площ от 10 кв.м. за поставяне на дизелов
генератор, югозападното крило на МБАЛ-Радомир, както и прилежащ терен
от 220 кв.м., необходим за изграждане на козирка, навес и паркинг и
представляващ част от недвижимия имот – УПИ I – 1186, кв.78 по плана на
град Радомир в съответствие с приложената скица, върху която
12

прилежащият терен е оцветен в жълт цвят, актувани с АОС № 221/24.02.2000
г. за осъществяване на дейностите по Оперативна програма „Региони в
растеж“
2014-2020г.,
Приоритетна
ос
4
„Регионална
здравна
инфраструктура“.
3. ПРЕДОСТАВЯ безвъзмездно за управление част от недвижим имот –
публична общинска собственост, описан в точка 1 за срок от 10 /десет/
години на Министерство на здравеопазването.
4. ВЪЗЛАГА на кмета на Община Радомир да сключи договор за
безвъзмездно управление на имота с Министерство на здравеопазването, ЕИК
000695317, представлявано от д-р Петър Стефанов Москов – министър на
здравеопазването и Марин Налбански – директор на дирекция „Финансово
стопански дейности и управление на собствеността“ с включени и следните
текстове: 1. „Собственикът упълномощава от свое име Ползвателя да
съгласува проекти с институции, свързани с извършване на ремонтни
дейности с цел подобряване на имота“. 2.“Ползвателят има право да
извършва подобрения на имота за своя сметка, включващи вътрешни и
външни преустройства и намеса върху общите сградни инсталации и
комуникации, свързани с изграждането, ремонта и поддържането на
обектите на техническата инфраструктура“.
5.ДОПУСКА предварително изпълнение на взетото решение на Общински
съвет-Радомир със следните мотиви: Обществената значимост на обектите,
предмет на решението, касаещи осигуряването на живота и здравето на
гражданите на Община Радомир, което представлява особено важен
обществен интерес, съкратените срокове за вземане на решение от
Общинския съвет, както и време за извършване на последващите действия по
сключване на договор за безвъзмездно управление на недвижим имот общинска
собственост, вписването му в Агенция по вписванията и окомплектоване и
изпращане на всички съпътстващи документи на Министерство на
здравеопазването, които ако не бъдат спазени ще бъде осуетено изпълнението
на решението /акта/ на Общинския съвет.
/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 № 266
29.11.2016 г.
П Р О Т О К О Л № 16
Общински съвет-Радомир на свое заседание, проведено на 29.11.2016г. ,
обсъди втора точка от дневния ред –Докладни записки, Докладна записка,
вх.№ С-265/11.11.2016 г., относно дарение на общински недвижим имот
отреден за църква в село Поцърненци, Община Радомир,с вносител: Пламен
Алексиев-кмет на Община Радомир, както и становището на ПК“Обществен
ред, законност, местно самоуправление и общинска собственост“.

След извършеното поименно гласуване, на основание чл.21, ал.1,т.8
от ЗМСМА, чл.34, ал.4 и чл.35, ал.5 от Закона за общинската
собственост, чл.39, ал.1,т.7 от Наредба за общинската собственост,
Общински съвет-Радомир прие
Р Е Ш Е Н И Е № 266

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-РАДОМИР:
1. ДАРЯВА правото на собственост на УПИ III в кв.10 по плана на село
Поцърненци, Община Радомир с площ от 970 кв.м., отреден за обществено
застрояване – параклис, одобрен със Заповед № 5268/24.09.1951 г. на ОНСПерник и изменен със Заповед № 825/16.12.2015 г. на кмета на Община Радомир,
при граници: север – УПИ II, изток-УПИ II, юг – улица и запад – УПИ II,
актуван с АОС № 3376/15.03.2016 г. на църковното настоятелство при храм
„Възнесение Господне“ село Поцърненци, Община Радомир с председател Негово
Благоговейнство свещеник Георги Николов Христов, за нуждите на
новоизградения храм.
2.ВЪЗЛАГА на кмета на Община Радомир да издаде заповед и да сключи
договор за дарение, съгласно ЗОС и Наредба за общинската собственост.
/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
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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 № 267
29.11.2016 г.
П Р О Т О К О Л № 16
Общински съвет-Радомир на свое заседание, проведено на 29.11.2016г. ,
обсъди втора точка от дневния ред –Докладни записки, Докладна записка,
вх.№ С-266/11.11.2016 г., относно продажба на общинска недвижима
собственост – УПИ XI-872 в кв.52 по плана 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“

прие

След извършеното поименно гласуване, Общински съвет-Радомир
Р Е Ш Е Н И Е № 267

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 и ал.2, и чл.62, ал.1 и ал.2
от Наредба за общинската собственост, ДАВА СЪГЛАСИЕ за продажба на
УПИ XI-872 в кв.52 по плана на село Дрен, Община Радомир с площ от 726 кв.м.,
отреден за жилищно строителство, одобрен със Заповед № III-336/1964 г. на
ОНС-Перник и изменен със Заповед № III-113/02.02.1979 г. на ОНС-Перник, при
граници: североизток – озеленяване, югоизток – УПИ XII-871, югозапад – улица
с ок 154, ок 155 и северозапад – УПИ Х, актуван с АОС № 3530/11.09.2016 г. на
Николинка Христова Малчева, с постоянен адрес: град София, ж.к.“Красно
село“ бл.208, вх.К, ет.3, ап.5 и Кръстина Дончева Малчева с постоянен адрес:
град София, ж.к.“Красна поляна“ бл.226, ет.7, ап.31 за сумата от 4 450.38
лв./четири хиляди четиристотин и петдесет лева и тридесет и осем
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– 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 № 268
29.11.2016 г.
П Р О Т О К О Л № 16
Общински съвет-Радомир на свое заседание, проведено на 29.11.2016г. ,
обсъди втора точка от дневния ред –Докладни записки, Докладна записка,
вх.№ С-267/11.11.2016 г., относно продажба на общинска недвижима
собственост, поземлен имот с идентификатор 61577.504.118 в град 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“.

След извършеното поименно гласуване, Общински съвет-Радомир

прие
Р Е Ш Е Н И Е № 268
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 61577.504.118 /землище шестдесет и една хиляди
петстотин сдемдесет и седем, кадастрален район петстотин и
четвърти, имот сто и осемнадесети/, 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.“Дупнишка“ № 48, с
площ 224 кв.м./двеста двадесет и четири квадратни метра/,
трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на
трайно ползване: незастроен имот за жилищни нужди, стар
идентификатор – няма, номер по предходен план: квартал: 121,
парцел: VIII-общ., при съседи: имоти с идентификатор
61577.504.2181; 61577.504.5900; 61577.504.9601; 61577.504.2182, актуван
с АОС № 3543/28.10.2016 г.
16

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
61577.504.118 /землище шестдесет и една хиляди петстотин
седемдесет и седем, кадастрален район петстотин и четвърти,
имот сто и осемнадесети/, 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.“Дупнишка“ № 48 с площ: 224
кв.м./двеста двадесет и четири квадратни мерта/, трайно
предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно
ползване: незастроен имот за жилищни нужди, стар
идентификатор – няма, номер по предходен план: квартал 121,
парцел VIII-общ., при съседи: имоти с идентификатор
61577.504.2181; 61577.504.5900; 61577.504.9601;61577.504.2182, актуван
с АОС № 3543/28.10.2016 г. при първоначална тръжна цена от
4 786.88 лв. /четири хиляди седемстотин осемдесет и шест лева и
осемдесет 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– 17/
/”за”- 16,“против”- няма, “въздържал се”- 1/

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 № 269
29.11.2016 г.
П Р О Т О К О Л № 16
Общински съвет-Радомир на свое заседание, проведено на 29.11.2016г. ,
обсъди втора точка от дневния ред –Докладни записки, Докладна записка,
вх.№ С-268/11.11.2016 г., относно продажба на общинска недвижима
собственост, поземлен имот с идентификатор 61577.503.5 в град 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“.

След извършеното поименно гласуване, Общински съвет-Радомир

прие
Р Е Ш Е Н И Е № 269
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 61577.503.5 /землище шестдесет и
една хиляди петстотин седемдесет и седем, кадастрален район
петстотин и трети, имот 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, с площ: 803 кв.м.
/осемстотин и три квадратни метра/, трайно предназначение на
територията: Урбанизирана, начин на трайно ползване: За друг
вид производствен, складов обект, стар идентификатор –
61577.503.1633, номер по предходен план: квартал:171, парцел: V1633, при съседи: имоти с идентификатор 61577.504.9590;
61577.503.6; 61577.503.8; 61577.503.1632; 61577.503.1631, актуван с АОС
№ 3538/13.10.2016 г.
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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 61577.503.5 /землище шестдесет и една хиляди
петстотин седемдесет и седем, кадастрален район петстотин и
трети, имот 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, с площ: 803 кв.м. /осемстотин и три
квадратни метра/, трайно предназначение на територията:
Урбанизирана, начин на трайно ползване: За друг вид
производствен, складов обект, стар идентификатор –
61577.503.1633, номер по предходен план: квартал:171, парцел: V1633, при съседи: имоти с идентификатор 61577.504.9590;
61577.503.6; 61577.503.8; 61577.503.1632; 61577.503.1631, актуван с АОС
№ 3538/13.10.2016 г., при първоначална тръжна цена от 16 156.36 лв.
/шестнадесет хиляди сто петдесет и шест лева и тридесет и шест
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– 17/
/”за”- 14,“против”- няма, “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 № 270
29.11.2016 г.
П Р О Т О К О Л № 16
Общински съвет-Радомир на свое заседание, проведено на 29.11.2016г. ,
обсъди втора точка от дневния ред –Докладни записки, Докладна записка,
вх.№ С-269/11.11.2016 г., относно продажба на общинска недвижима
собственост, поземлен имот с идентификатор 61577.503.6 в град 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“.

След извършеното поименно гласуване, Общински съвет-Радомир

прие
Р Е Ш Е Н И Е № 270
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 61577.503.6 /землище шестдесет и
една хиляди петстотин седемдесет и седем, кадастрален район
петстотин и трети, имот шести/, 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, с площ: 1578 кв.м. /хиляда
петстотин седемдесет и осем квадратни
метра/, трайно
предназначение на територията: Урбанизирана, начин на трайно
ползване: За друг вид производствен, складов обект, стар
идентификатор – 61577.503.1633, номер по предходен план:
квартал: 171, парцел: VІ-1633 , при съседи: имоти с идентификатор
61577.504.9590; 61577.503.7; 61577.503.8; 61577.503.5, актуван с АОС №
3539/13.10.2016 г.
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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 61577.503.6 /землище шестдесет и една хиляди
петстотин седемдесет и седем, кадастрален район петстотин и
трети, имот шести/, 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, с площ: 1578 кв.м. /хиляда петстотин
седемдесет и осем квадратни метра/, трайно предназначение на
територията: Урбанизирана, начин на трайно ползване: За друг
вид производствен, складов обект, стар идентификатор –
61577.503.1633, номер по предходен план: квартал: 171, парцел: VІ1633
, при съседи: имоти с идентификатор 61577.504.9590;
61577.503.7; 61577.503.8; 61577.503.5, актуван с АОС № 3539/13.10.2016
г., при първоначална тръжна цена от 31 749.36 лв. /тридесет и една
хиляди седемстотин четиридесет и девет лева и тридесет и шест
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– 17/
/”за”- 13,“против”- няма, “въздържал се”- 4/

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 № 271
29.11.2016 г.
П Р О Т О К О Л № 16
Общински съвет-Радомир на свое заседание, проведено на 29.11.2016г. ,
обсъди втора точка от дневния ред –Докладни записки, Докладна записка,
вх.№ С-270/11.11.2016 г., относно продажба на общинска недвижима
собственост, поземлен имот с идентификатор 61577.503.7 в град 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“.

След извършеното поименно гласуване, Общински съвет-Радомир

прие
Р Е Ш Е Н И Е № 271
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 61577.503.7 /землище шестдесет и
една хиляди петстотин седемдесет и седем, кадастрален район
петстотин и трети, имот седми/, 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, с площ: 1567 кв.м. /хиляда
петстотин шестдесет и седем квадратни
метра/, трайно
предназначение на територията: Урбанизирана, начин на трайно
ползване: За друг вид производствен, складов обект, стар
идентификатор – 61577.503.1633, номер по предходен план:
квартал: 171, парцел: VІІ-1633
, при съседи: имоти с
идентификатор
61577.504.9590;
61577.503.6040;
61577.503.8;
61577.503.6, актуван с АОС № 3540/13.10.2016 г.
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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 61577.503.7 /землище шестдесет и една хиляди
петстотин седемдесет и седем, кадастрален район петстотин и
трети, имот седми/, 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, с площ: 1567 кв.м. /хиляда петстотин
шестдесет и седем квадратни метра/, трайно предназначение на
територията: Урбанизирана, начин на трайно ползване: За друг
вид производствен, складов обект, стар идентификатор –
61577.503.1633, номер по предходен план: квартал: 171, парцел: VІІ1633
, при съседи: имоти с идентификатор 61577.504.9590;
61577.503.6040; 61577.503.8; 61577.503.6, актуван с АОС №
3540/13.10.2016 г., при първоначална тръжна цена от 31 528.04 лв.
/тридесет и една хиляди петстотин двадесет и осем лева 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– 17/
/”за”- 13,“против”- няма, “въздържал се”- 4/

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 № 272
29.11.2016 г.
П Р О Т О К О Л № 16
Общински съвет-Радомир на свое заседание, проведено на 29.11.2016г. ,
обсъди втора точка от дневния ред –Докладни записки, Докладна записка,
вх.№ С-282/18.11.2016 г., относно приемане на решение за изработване на
подробен устройствен – парцеларен план /ПУП-ПП/ в обхват поземлени имоти
с номера 32384.270.76 по плана на новообразуваните имоти м.“Света вода“
село Извор, 000.188 и 064.008 по карта на възстановената собственост /КВС/
за землището на село Извор, Община Радомир,с вносител: Пламен Алексиевкмет 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“.

След извършеното гласуване, Общински съвет-Радомир прие
Р Е Ш Е Н И Е № 272

1. На основание чл.124а, ал.1 от ЗУТ ОБЩИНСКИ СЪВЕТРАДОМИР РАЗРЕШАВА да бъде изработен подробен устройствен
план – парцеларен план /ПУП-ПП/ за линеен обект на техническата
инфраструктура, представляващ подземен електропровод ниско
напрежение за захранване с електричество на ПИ 064.008 по карта
на възстановената собственост /КВС/ за землището на село Извор,
Община Радомир, засягащ имоти с номера 32384.270.76 по плана на
новообразуваните имоти за м.“Света вода“ село Извор, Община
Радомир, 000.188 и 064.008 по карта на възстановената
собственост /КВС/ за землището на село Извор, Община Радомир.
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-ПП в обхвата подробно посочен в точка 1 на настоящото
решение.
При необходимост допълнителни указания за обема и
съдържанието наПУП- ПП да се дадат от главен архитект на
Община Радомир.
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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– 17/
/”за”- 17,“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 № 273
29.11.2016 г.
П Р О Т О К О Л № 16
Общински съвет-Радомир на свое заседание, проведено на 29.11.2016г. ,
обсъди втора точка от дневния ред –Докладни записки, Докладна записка,
вх.№ С-284/18.11.2016 г., относно предоставяне на имоти, придобити от
общината по чл.19 от ЗСПЗЗ по искане на ОСЗ-Радомир, на граждани – ниви,
находящи се в землището на село Кондофрей,с вносител: Пламен Алексиевкмет 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-08-00-96/12.09.2016 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 землището на село Кондофрей,
Общински съвет-Радомир прие
Р Е Ш Е Н И Е № 273
ОБЩИНСКИ
СЪВЕТ-РАДОМИР
ПРЕДОСТАВЯ
на
наследниците на Асен Панов Анев – бивш жител на село Кондофрей
имот № 016073 – 1,300 дка – нива, находяща се в землището на село
Кондофрей, м.“Ридо/Баглъка“, актуван с АОС № 3526/10.10.2016 г. и
имот № 016071 – 4,400 дка – нива, находяща се в землището на село
Кондофрей, м.“Баглъка“, актуван с АОС № 3525/10.10.2016 г.,
придобити от общината по реда на чл.19, ал.2 от ЗСПЗЗ.
/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
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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 № 274
29.11.2016 г.
П Р О Т О К О Л № 16
Общински съвет-Радомир на свое заседание, проведено на 29.11.2016г. ,
обсъди втора точка от дневния ред –Докладни записки, Докладна записка,
вх.№ С-286/18.11.2016 г., относно предоставяне на имоти, придобити от
общината по чл.19 от ЗСПЗЗ по искане на ОСЗ-Радомир, на граждани – нива,
находяща се в землището на село Дрен, м.“Еньов дол“,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-08-00-98/12.09.2016 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 землището на село Дрен, Общински
съвет-Радомир прие
Р Е Ш Е Н И Е № 274
ОБЩИНСКИ
СЪВЕТ-РАДОМИР
ПРЕДОСТАВЯ
на
наследниците на Андон Георгиев Щраков – бивш жител на село
Дрен имот № 061003 – 4,031 дка – нива, находяща се в землището на
село Дрен, м.“Еньов дол“, актуван с АОС № 2912/17.10.2014 г.,
придобит от общината по реда на чл.19, ал.2 от ЗСПЗЗ.
/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
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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 № 275
29.11.2016 г.
П Р О Т О К О Л № 16
Общински съвет-Радомир на свое заседание, проведено на 29.11.2016г. ,
обсъди втора точка от дневния ред –Докладни записки, Докладна записка,
вх.№ С-287/18.11.2016 г., относно предоставяне на имоти, придобити от
общината по чл.19 от ЗСПЗЗ по искане на ОСЗ-Радомир, на граждани – ниви и
ливада в землищата на селата Друган и Старо село,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-08-0097/12.09.2016 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 Друган и село Старо село, Общински съвет-Радомир прие

Р Е Ш Е Н И Е № 275
ОБЩИНСКИ
СЪВЕТ
РАДОМИР
ПРЕДОСТАВЯ
на
наследниците на Милан и Цона Пчеларски – бивши жители на село
Друган имот № 033034 – 10,908 дка – нива, находяща се в
землището на село Друган, м.“Лъката“, актуван с АОС №
3529/10.10.2016 г., имот № 033017 – 1,328 дка – ливада, находяща се в
землището на село Друган, м.“Лъката“, актуван с АОС №
3528/10.10.2016 г. и имот № 024015 – 1,120 дка – нива, находяща се в
землището на село Старо село, м.“Лъката“, актуван с АОС №
3527/10.10.2016 г., придобити от общината по реда на чл.19, ал.2 от
ЗСПЗЗ.
/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
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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 № 276
29.11.2016 г.
П Р О Т О К О Л № 16
Общински съвет-Радомир на свое заседание, проведено на 29.11.2016г. ,
обсъди втора точка от дневния ред –Докладни записки, Докладна записка,
вх.№ С-277/17.11.2016 г., относно отпускане финансова помощ на Виолета
Георгиева Пенева, жител на село Драгомирово, 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, аол.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 № 276
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-РАДОМИР ДАВА СЪГЛАСИЕ да бъде
отпусната финансова помощ в размер на 700 /седемстотин/ лева
на Виолета Георгиева Пенева жител на село Драгомирово, Община
Радомир.
/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
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