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 № 277
27.12.2016 г.
П Р О Т О К О Л № 17
Общински съвет-Радомир на свое заседание, проведено на 27.12.2016г. ,
обсъди втора точка от дневния ред –Докладни записки, Докладна записка,
вх.№ С-307/16.12.2016 г., относно План за работата на Общински съветРадомир през 2017 година /приоритетни теми за разглеждане на заседания/,с
вносител: Светослав Кирилов – председател на ОбС-Радомир, както и
становищата на ПК“Здравеопазване, социална политика, образование, наука,
култура и духовни дейности“, ПК“Бюджет, финанси и инвестиционна
политика“, ПК“Европейски, национални и други програми и проекти, работа с
децата и младежта, спорт и туризъм“, ПК“Стопанска политика, земеделие,
гори, екология, устройство на територията, строителство, транспорт,
приватизационен и следприватизационен контрол“, ПК „Обществен ред,
законност, местно самоуправление и общинска собственост“ и ПК по етика и
конфликт на интереси.

След станалите разисквания и извършеното гласуване, на основание
чл.21, ал.1,т.23 от ЗМСМА, Общински съвет-Радомир прие
Р Е Ш Е Н И Е № 277

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-РАДОМИР ПРИЕМА План за работата
на Общинския съвет за 2017 г. /приоритетни теми за разглеждане
на заседания/ по месеци, както следва:
МЕСЕЦ ЯНУАРИ
1.Годишен отчет за изпълнение на програмата за управление на
Община Радомир /съгласно чл.44, ал.5 от ЗМСМА/
Вносител: Кмет на Община Радомир
2.Приемане на бюджет на Община Радомир за 2017 година
Вносител: Кмет на Община Радомир
3.Приемане на годишен план за 2017г. за дейността на звено
„Вътрешен одит“ при Община Радомир.
Вносител: Кмет на Община Радомир
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4.Отчет на Програмата за управление и разпореждане с имотиобщинска собственост за 2016г. /чл.3, ал.3 от Наредба за
общинската собственост/
Вносител: Кмет на Община Радомир
5.Програма за управление и разпореждане с имоти-общинска
собственост за 2017 година /чл.3, ал.2 от Наредба за общинската
собственост/
Вносител: Кмет на Община Радомир
6.План за работа с младежите през 2017 година.
Вносител: Кмет на Община Радомир
7.Отчет за дейността на Общински съвет-Радомир и неговите
комисии за периода 01.07.2016г.-31.12.2016 г.
Вносител: Председател на Общински съвет-Радомир
8.Отчет за изпълнение на актовете, приети от Общински съветРадомир за периода от 01.07.2016г. до 31.12.2016г. /съгласно чл.44,
ал.1, т.7 от ЗМСМА/
Вносител: Кмет на Община Радомир

МЕСЕЦ ФЕВРУАРИ
1.Отчет за изпълнението на Програмата за опазване на околната
среда на територията на Община Радомир и отчет за изпълнение
на Програмата за управление на дейностите по управление на
отпадъците.
Екологични проблеми по населени места и мерки за
отстраняването им.
Вносител: Кмет на Община Радомир
2.Доклад за дейността на Местната комисия за борба срещу
противообществените прояви на малолетните и непълнолетните
в община Радомир за 2016 година.
Вносител: Кмет на Община Радомир
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3.Информация за хода и развитието на съдебните дела –
граждански и административни, включително искане за издаване
на заповед за изпълнение по чл.417 от ГПК, по които община
Радомир е ответник, съответно ищец.
Вносител: Кмет на Община Радомир
4.Годишен доклад за 2016 г. за дейността на звено „Вътрешен
одит“ при Община Радомир.
Вносител: Кмет на Община Радомир
5.Годишни отчети и баланси за 2016 година на търговските
дружества, в които Община Радомир е собственик на капитала
/ТЗ и чл.16, ал.1, т.3 от Наредбата за търговските дружества с
общинско участие/ и Отчети за резултатите от изпълнението на
бизнес програмите на дружествата, в които общината е
собственик на капитала, финансово-икономическото им
състояние, проблеми и предложения за решаването им /съгласно
чл.26, ал.2 от Наредбата за търговските дружества с общинско
участие/.
Вносители: Управителите на търговски дружества

МЕСЕЦ МАРТ
1.Отчет за изпълнение на Годишния план на Общинската
стратегия за развитие на социалните услуги през 2016 година.
Вносител: Кмет на Община Радомир
2.Отчет за изпълнение на Общинската програма за закрила на
детето за 2016 година.
Вносител: Кмет на Община Радомир
3.Информация за дейността на общинската администрация по
изпълнение на Наредба № 1 за обществения ред на територията на
Община
Радомир;
състоянието
на
престъпността
на
територията на Община Радомир.
- Актуализация на Наредба № 1 за обществения ред на
територията на Община Радомир.
Вносител: Кмет на Община Радомир, Началник РУП на МВР-Радомир
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4.Годишен отчет за изпълнението на бюджета на Община Радомир
за 2016 година /съгласно чл.140 от ЗПФ и чл.41 от Наредбата 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 на
Община Радомир/ и Отчет за състоянието на общинския дълг към
31.12.2016 година /съгласно чл.9, ал.1 от ЗОД/
Вносител: Кмет на Община Радомир
МЕСЕЦ АПРИЛ
1.Доклад за изпълнението на Плана за развитие на Община
Радомир /съгласно чл.23 от ЗРР/
Вносител: Кмет на Община Радомир
2.Доклади за читалищата на територията на Община Радомир,
във връзка с чл.26а, т.4 от Закона за народните читалища, за
осъществените дейности и отчет за получената и изразходвана
субсидия през 2016 г.
Вносители: Председателите на читалищните настоятелства
3.Доклад, относно номинации за:
- награда „Радомир“ в системата на образованието
културата
- награда за абитуриенти отличници
- награждаване на културни и просветни дейци
Вносител: Кмет на Община Радомир

и

МЕСЕЦ МАЙ
1.Информация относно функционирането и развитието на
културните институции в Община Радомир.
Вносител: Кмет на Община Радомир
2.Информация за състоянието на чистотата и хигиената в град
Радомир и на населените места в общината.
Вносител: Кмет на Община Радомир
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МЕСЕЦ ЮНИ
1.Състояние и анализ на безработицата в Община Радомир.
Обхват и насоченост на програмите за временна и трудова
заетост.
Вносител: Кмет на Община Радомир
2.Актуализация на действащите Наредби на Община Радомир.
Вносител: Кмет на Община Радомир
МЕСЕЦ ЮЛИ
1.Отчет за дейността на Общински съвет-Радомир и на неговите
комисии за периода от 01.01.2017г. до 30.06.2017г. /съгласно чл.27,
ал.6 от ЗМСМА/
Вносител: Председател на Общински съвет-Радомир
2.Отчет за изпълнение на актовете, приети от Общински съветРадомир за периода от 01.01.2017г. до 30.06.2017г. /съгласно чл.44,
ал.1, т.7 от ЗМСМА/
Вносител: Кмет на Община Радомир
3.Информация за текущото изпълнение на бюджета и на
извънбюджетните сметки и фондове на Община Радомир за
първото шестмесечие на 2017 г.
Вносител: Кмет на Община Радомир
МЕСЕЦ СЕПТЕМВРИ
1.Анализ на състоянието на образователната система в Община
Радомир и готовност за започване на учебната 2017-2018 година.
Вносител: Кмет на Община Радомир
2.Отчет за изпълнение на общинската програма за образователна
интеграция на децата и учениците от етническите малцинства.
Вносител: Кмет на Община Радомир
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МЕСЕЦ ОКТОМВРИ
1.Отчети за резултатите от изпълнението на бизнес програмите
на дружествата, в които общината е собственик на капитала,
финансово-икономическото им състояние, проблеми и предложения
за решаването им /съгласно чл.26, ал.2 от Наредбата за
търговските дружества с общинско участие/.
Вносители: Управителите на търговски дружества
2.Актуализация на нормативни актове, приети от Общински
съвет-Радомир, във връзка с настъпили промени в нормативни
актове от по-висока степен /ако е необходимо/.
Вносител: Кмет на Община Радомир

МЕСЕЦ НОЕМВРИ
1.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 2016 година до месец ноември 2017 година /съгласно чл.66а
от ЗОС и чл.18, ал.3 от Наредбата за общинската собственост/.
Вносител: Кмет на Община Радомир
2.Отчет за изпълнение на проектите, по които Община Радомир е
бенефициент или партньор.
Вносител: Кмет на Община Радомир
3.Информация за готовността на Община Радомир за работа при
зимни условия.
Вносител: Кмет на Община Радомир

МЕСЕЦ ДЕКЕМВРИ
1.План за работата на Общински съвет-Радомир през 2018 година
/приоритетни теми за разглеждане на заседания/.
Вносител: Председател на Общински съвет-Радомир
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2.Списък на групите общински жилища за 2018 година /съгласно чл.3,
ал.1 от Наредбата за общинските жилища/.
Вносител: Кмет на Община Радомир
3.Отчет за дейността на местната комисия по чл.8, ал.2 от
ЗУПГМЖСВ.
Вносител: Председател на комисията по чл.8, ал.2 от ЗУПГМЖСВ
4.Определяне на размера на такса „битови отпадъци“ за периода
01.01.2018 г. до 31.12.2018 г.
Вносител: Кмет на Община Радомир
5.Приемане на актуализиран годишен план и обема на ползване от
горските територии-общинска собственост за 2018 г.
Вносител: Кмет на 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
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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 № 278
27.12.2016 г.
П Р О Т О К О Л № 17
Общински съвет-Радомир на свое заседание, проведено на 27.12.2016г. ,
обсъди втора точка от дневния ред –Докладни записки, Докладна записка,
вх.№ С-301/15.12.2016 г., относно Отчет за дейността на местната комисия
по чл.8, ал.2 от ЗУПГМЖСВ,с вносител: Пламен Алексиев-кмет на Община
Радомир, както и становищата на ПК“Бюджет, финанси и инвестиционна
политика“ и ПК „Обществен ред, законност, местно самоуправление и
общинска собственост“.

След станалите разисквания и извършеното гласуване, на основание
чл.21, ал.1,т.23 от ЗМСМА, във връзка с чл.8, ал.2 от ЗУПГМЖСВ,
Общински съвет-Радомир прие
Р Е Ш Е Н И Е № 278

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-РАДОМИР ПРИЕМА Отчет за
дейността на местната комисия по чл.8, ал.2 от ЗУПГМЖСВ за
2016 година.
/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
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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 № 279
27.12.2016 г.
П Р О Т О К О Л № 17
Общински съвет-Радомир на свое заседание, проведено на 27.12.2016г. ,
обсъди втора точка от дневния ред –Докладни записки, Докладна записка,
вх.№ С-302/15.12.2016 г., относно промени в групите общински жилища,
съгласно чл.3, ал.1 и ал.2 от Наредба за общинските жилища,с вносител:
Пламен Алексиев-кмет на Община Радомир, както и становището на ПК
„Обществен ред, законност, местно самоуправление и общинска
собственост“.
След станалите разисквания и извършеното поименно гласуване, на основание
чл.42 от ЗОС и чл.3, ал.1 и ал.2 от Наредба за общинските жилища, Общински съветРадомир прие

Р Е Ш Е Н И Е № 279
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-РАДОМИР ОПРЕДЕЛЯ групите общински жилища,
както следва:
1.В общинския жилищен фонд в групата „жилища за настаняване под
наем на граждани с установени жилищни нужди“ остават включени следните
апартаменти:
-ж.к.“Гърляница“ бл.32, ет.7, ап.20а
-ж.к.“Гърляница“ бл.32, ет.8, ап.23Б
2.В общинския жилищен фонд в групата „резервни жилища“ остават
включени:
-ж.к.“Тракия“ бл.1, вх.В, ап.23
-ж.к.“Тракия“ бл.7, вх.В, ап.63
-ж.к.“Тракия“ бл.1, вх.А, ет.8, ап.23
3.В общинския жилищен фонд в групата „ведомствени жилища“ остават
включени:
-ул.“Христо Ботев“ № 15, бл.1, ап.6
-ул.“Христо Ботев“ № 15, бл.1, ап.14
4.В общинския жилищен фонд в групата „жилища за продажба“ остават
включени следните апартаменти:
-ул.“Люлякова“ № 34, бл.128, вх.Г, ет.6, ап.71
-ж.к.“Тракия“ бл.3, вх.В, ет.7, ап.66
-пл.“Войнишко въстание“ бл.4, вх.В, ет.2, ап.4
/общ брой съветници-21, присъствали по време на поименното гласуване– 19/
/”за”- 19,“против”- няма, “въздържал се”- няма/

СВЕТОСЛАВ КИРИЛОВ,
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 № 280
27.12.2016 г.
П Р О Т О К О Л № 17
Общински съвет-Радомир на свое заседание, проведено на 27.12.2016г. ,
обсъди втора точка от дневния ред –Докладни записки, Докладна записка,
вх.№ С-275/16.11.2016 г., относно приемане на отчет за резултатите,
заложени в бизнес програмата за дейността и развитието на „Медицински
център-Радомир“ЕООД за периода 01.10.2015г. – 01.10.2016 г.,с вносител: д-р
Димитър Николов – управител на „Медицински център-Радомир“ЕООД град
Радомир, както и становищата на ПК“Здравеопазване, 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 станалите разисквания и извършеното поименно гласуване, на
основание чл.21, ал.1,т.23 от ЗМСМА и чл.26, ал.2 от Наредба за
търговските дружества с общинско участие, Общински съвет-Радомир
прие
Р Е Ш Е Н И Е № 280

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-РАДОМИР ПРИЕМА Отчет за
резултатите, заложени в бизнес програмата за дейността и
развитието на „Медицински център-Радомир“ЕООД за периода
01.10.2015г. – 01.10.2016 г.
/общ брой съветници-21, присъствали по време на поименното гласуване– 19/
/”за”- 18,“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 № 281
27.12.2016 г.
П Р О Т О К О Л № 17
Общински съвет-Радомир на свое заседание, проведено на 27.12.2016г. ,
обсъди втора точка от дневния ред –Докладни записки, Докладна записка,
вх.№ С-300/14.12.2016 г., относно приемане на годишните финансови отчети за
2013 г. и 2014 г. на „Байкал-1“ЕООД с.Байкалско, Община Радомир, с вносител:
инж.Кирил Кирилов – ВрИД управител на „Байкал-1“ЕООД с.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.23 от ЗМСМА и чл.16, ал.1,т.3 от
Наредба за търговските дружества с общинско участие, Общински съветРадомир прие
Р Е Ш Е Н И Е № 281
ОБЩИНСКИ
СЪВЕТ-РАДОМИР
ПРИЕМА
годишните
финансови отчети за 2013 г. и 2014 г. на „Байкал-1“ЕООД село
Байкалско, Община Радомир и възлага на ВрИД управителя на
дружеството да предприеме действия по обявяването им в
Търговския регистър на Агенцията по вписванията.
/общ брой съветници-21, присъствали по време на поименното гласуване– 19/
/”за”- 18,“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 № 282
27.12.2016 г.
П Р О Т О К О Л № 17
Общински съвет-Радомир на свое заседание, проведено на 27.12.2016г. ,
обсъди втора точка от дневния ред –Докладни записки, Докладна записка,
вх.№ С-299/14.12.2016 г., относно приемане на нов учредителен акт на
„Байкал-1“ЕООД с.Байкалско, Община Радомир, с вносител: инж.Кирил
Кирилов – ВрИД управител на „Байкал-1“ЕООД с.Байкалско,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.9 и т.23 от ЗМСМА, чл.147, чл.141, във връзка с
чл.137, ал.1,т.1 от Търговския закон, Общински съвет-Радомир прие
Р Е Ш Е Н И Е № 282

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-РАДОМИР:
1.ПРИЕМА нов учредителен акт на „Байкал-1“ЕООД, с
който се отменя учредителния акт на дружеството, приет на
06.04.2005 г./вписан със съдебно решение № 347/07.04.2005 г. по описа
на Пернишки окръжен съд/.
2.ИЗМЕНЯ И ДОПЪЛВА точка 3 от Решение № 241 от
25.10.2016 г., както следва:
ТОЧКА 3: „Общински съвет-Радомир изменя и допълва
предмета на дейност, като той придобива следния вид: добив на
торф за медицински нужди; преработка и производство на
торфени продукти и търговия с тях; строителство; комуналнобитови услуги; озеленяване;транспортни и туристически услуги;
отглеждане на едър и дребен рогат добитък, производство на
мляко, зърно и фуражи, рибопроизводство, доотглеждане на
полудиви патици, производство на гъби, пчеларство, организиран
на крайпътен туристически къмпинг, организиране на експресен
сервиз – тенекерджийски и заваръчни услуги, машинна обработка
на земята в личните дворове и други битови услуги на населението
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в района, търговия със стоки и извършване на всички други видове
услуги, незабранени от закона като за дейностите, които
изискват лиценз, ще се упражняват след сдобиването с
необходимите лицензи“.
3.ВЪЗЛАГА на ВрИД управителя на дружеството да
предприеме действия по обявяването на новия учредителен акт в
Търговския регистър към Агенцията по вписванията и да впише
промяната в седалището, адреса на управление и предмета на
дейност.
/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

13

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 № 283
27.12.2016 г.
П Р О Т О К О Л № 17
Общински съвет-Радомир на свое заседание, проведено на 27.12.2016г. ,
обсъди втора точка от дневния ред –Докладни записки, Докладна записка,
вх.№ С-306/16.12.2016 г., относно приемане на нова структура на общинска
администрация-Радомир, 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“Европейски, национални и други програми и
проекти, работа с децата и младежта, спорт и туризъм“, ПК“Стопанска
политика, земеделие, гори, екология, устройство на територията,
строителство, транспорт, приватизационен и следприватизационен
контрол“, ПК „Обществен ред, законност, местно самоуправление и общинска
собственост“ и ПК по етика и конфликт на интереси.

След станалите разисквания и извършеното поименно гласуване, на основание чл.21,
ал.2, с чл.21, ал.1,т.2 и т.5 от ЗМСМА и чл.122, ал.1 и ал.2 от Закона за публичните
финанси, във връзка с чл.123, ал.1 т.7 и ал.2 от КТ, Общински съвет-Радомир прие

Р Е Ш Е Н И Е № 283
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-РАДОМИР:
1. ПРИЕМА нова структура и численост на общинска администрация –
Радомир, като прехвърля двама служители на длъжност „Старши
счетоводител“ от досега съществуващия отдел „ФСД и УЧР“ в Община
Радомир Нели Андонова и Васа Пенева към второстепенните разпоредители с
бюджетни средства в общината – Детска градина „Радомирче“ и Детска
градина „8-ми март“ Радомир.
2. ВЪЗЛАГА на кмета на Община Радомир да утвърди длъжностни и
поименни щатни разписания на общинска администрация, както и да изготви
устройствен правилник на същата съгласно настоящото решение.
3.Приетата структура на общинска администрация-Радомир влиза в
сила от 01.01.2017 г.
/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 № 284
27.12.2016 г.
П Р О Т О К О Л № 17
Общински съвет-Радомир на свое заседание, проведено на 27.12.2016г. ,
обсъди втора точка от дневния ред –Докладни записки, Докладна записка,
вх.№ С-291/05.12.2016 г., относно подписване на анекс за удължаване срока на
ползвания от Община Радомир кредит овърдрафт с още една година, с
вносител: Пламен Алексиев-кмет на Община Радомир,както и становищата
на ПК“Бюджет, финанси и инвестиционна политика“ и ПК „Обществен ред,
законност, местно самоуправление и общинска собственост“.

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 № 284

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-РАДОМИР:
1.ДАВА СЪГЛАСИЕ за кандидатстване пред „Интернешънъл
Асет банк“ АД за поемане на общински дълг при условията на чл.3,
ал.2 от Закона за общинския дълг с цел осигуряване на оборотни
средства през 2017 година, при следните параметри:
Максимален размер на дълга – 275 000.00 лева
Срок на издължаване на кредита – до 31.12.2017 година, с
възможност за предсрочно погасяване изцяло или на части, без
такси за предсрочно погасяване и с възможност за удължаване с
още 12 месеца плюс 12 месеца;
Валута на дълга – лева;
Вид на дълга – дълг, поет с договор за общински заем;
Условия за погасяване – еднократно;
Максимален лихвен процент – БПКюлок + 0,10
Такси и комисионни – съгласно Тарифата на банката и
конкретното договаряне на параметрите по кредита.
2.ДАВА СЪГЛАСИЕ за предварително изпълнение на
параметрите по точка 1.
Обезпечение:
-Особен залог по реда на ЗОЗ на бъдещи приходи в размер на
275 000 лева.
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-Особен залог по реда на ЗОЗ на изравнителна субсидия от РБ
в размер на не по-малко от 1 149 600 лева, дължима от 01.01.2017
година до 31.12.2017 година.
-Залог по реда за договорите за финансово обезпечение върху
следната сметка на общината в „Интернешънъл Асет банк“АД –
BG57IABG74783100466900.
-Запис на заповед за размера на кредита, дължимите лихви,
такси и комисионни, подписан от кмета.
При анексиране на кредита ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-РАДОМИР
ДАВА СЪГЛАСИЕ и УПЪЛНОМОЩАВА кмета на Община
Радомир да извърши необходимите действия пред банката за
извършване на анексирането и при необходимост да предоставя
допълнително обезпечение, да предприема и други действия,
включително евентуално удължаване на срока на залога и други,
както и да подписва нов запис на заповед за новия срок.
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-РАДОМИР ВЪЗЛАГА и ДЕЛЕГИРА
права на кмета на Община Радомир да представлява Община
Радомир пред „Интернешънъл Асет банк“АД, като подпише при
условия каквито договори с банката за кредит, да учреди
обезпеченията в полза на банката и да подпише всички свързани с
тези сделки документи, включително анексиране на кредита и
обезпеченията, съгласно условията на настоящото решение.
/общ брой съветници-21, присъствали по време на поименното гласуване– 19/
/”за”- 18,“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 № 285
27.12.2016 г.
П Р О Т О К О Л № 17
Общински съвет-Радомир на свое заседание, проведено на 27.12.2016г. ,
обсъди втора точка от дневния ред –Докладни записки, Докладна записка,
вх.№ С-296/12.12.2016 г., относно определяне размера на такса „битови
отпадъци“ за периода 01.01.2017 г. до 31.12.2017 г., с вносител: Пламен Алексиевкмет на Община Радомир,както и становищата на ПК“Бюджет, финанси и
инвестиционна политика“,ПК „Обществен ред, законност, местно
самоуправление и общинска собственост“ и ПК“Стопанска политика,
земеделие, гори, екология, устройство на територията, строителство,
транспорт, приватизационен и следприватизационен контрол“.

След станалите разисквания и извършеното поименно гласуване, на
основание чл.21, ал.1,т.7 от ЗМСМА и съгласно чл.62 и чл.66 от ЗМДТ,
Общински съвет-Радомир прие
Р Е Ш Е Н И Е № 285

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-РАДОМИР:
I. ОДОБРЯВА план-сметка за необходимите разходи по
поддържането на чистота на територията на Община Радомир
за 2017 г. за всяка дейност поотделно, както следва:
1.Сметосъбиране, включително разделно на битови отпадъци
и транспортирането им до депа или други инсталации и
съоръжения за третирането им – 950 000 лв. без ДДС.
2.Проучване,
проектиране,
изграждане,
поддържане,
експлоатация, закриване и мониторинг на депото за битови
отпадъци – 528 297 лв. без ДДС.
3.Зимно и лятно почистване на уличните платна, площадите,
алеите, парковете и други територии от населените места,
предназначени за обществено ползване – 169 500 лв. без ДДС.
Необходими средства за 2017 г. – 1 647 797 лв. без ДДС
Необходими средства за 2017 г. – 1 932 116.00 лв. с ДДС
II.Като основа за определяне на такса „битови отпадъци“ се
приема данъчната оценка на недвижимите имоти, определена по
смисъла на чл.20 и чл.21 от ЗМДТ.
В Закона за местните данъци и такси законодателят е
постановил „Таксата за битови отпадъци“ да бъде определена в
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левове според количеството на битовите отпадъци. Когато не
може да се установи количеството на битовите отпадъци,
размерът на таксата се определя в левове на ползвател или
пропорционално върху основа, определена от общинския съвет
/чл.67 от ЗМДТ/.
Поради обстоятелството, че различните субекти –
физически лица и предприятията за жилищните имоти имат
различни потребителски нужди и ползват общи съдове,
справедливо е да се определи размера на таксата „битови
отпадъци“ пропорционално върху данъчната основа. Това е в
съответствие с чл.67, ал.2 от ЗМДТ, съобразявайки се с нормите на
чл.7 и чл.8, ал.1, т.3 от закона и не противоречи на разпоредбата
на чл.67, ал.1 от ЗМДТ.
Залегналият
основен
принцип
за
справедливост
и
съразмерност при определяне на таксите е продиктуван и от
факта, че битовите отпадъци се изхвърлят в общи съдове от
живущите.
Друг мотив за избора и начина за определяне на таксата за
битови отпадъци е невъзможността да се определи, според
документите за собственост и адресната регистрация на
собствениците или ползвателите на имота, дали те действително
са ползватели на същия, колко членове на семейството го
обитават, за да е налице принципа на справедливо разпределение
според количеството битови отпадъци, които се генерират.
Мотивите за избора на основа, върху която да се определя
таксата за битови отпадъци са следните: цели се по-голяма
справедливост при определяне и заплащане на таксата за битови
отпадъци, като размерът в случая е пропорционално върху
данъчната основа. Размерът на таксата не може да се определи на
ползвател, поради невъзможността да се установи обективното
количество на битовите отпадъци на всеки потребител. Освен
това различните субекти имат различни потребителски нужди.
Предвид на изложеното Общинският съвет счита, че следва да
определи данъчната оценка на недвижимите имоти за основа за
определяне на размера на таксата за всеки конкретен имот. Този
начин е справедлив, тъй като данъчната оценка е един обективен
критерий.
III. Информацията по точка II се предоставя от отдел
„Местни данъци и такси“ при Община Радомир.
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IV. ОПРЕДЕЛЯ такса „битови отпадъци“ за периода от
01.01.2017 г. до 31.12.2017 г. за всяка услуга поотделно в размер,
както следва:
4.1. За жилищни, нежилищни, вилни и незастроени имоти на
граждани, както и за жилищни имоти на предприятия на
територията на град Радомир – 3.0‰ върху данъчната им оценка.
Разпределението на промила по видове услуги е:
-за сметосъбиране и сметоизвозване – 1,3 ‰
-за обезвреждане на битови отпадъци в депа – 0.7 ‰
-за чистотата на територията за обществено ползване – 1.0 ‰
4.2. За жилищни, нежилищни, вилни и незастроени имоти на
граждани, както и за жилищни имоти на предприятия извън
територията на град Радомир – 7.0 ‰ върху данъчната им оценка.
Разпределението на промила по видове услуги е:
-за сметосъбиране и сметоизвозване – 3.8 ‰
-за обезвреждане на битови отпадъци в депа – 2.2 ‰
-за чистотата на територията за обществено ползване – 1.0 ‰
4.3.За нежилищни имоти на предприятията – 5.5‰ върху
данъчната им оценка.
Разпределението на промила по видове услуги е:
-за сметосъбиране и сметоизвозване – 2.0 ‰
-за обезвреждане на битови отпадъци в депа – 2.1‰
-за чистотата на територията за обществено ползване – 1.4‰
V. За включените имоти в точка 3 от Заповед № 811/24.10.2016
г. на кмета на Община Радомир /по чл.63 от ЗМДТ/ се заплаща
такса „битови отпадъци“ в размер на – 2 ‰, както следва:
-за обезвреждане на битови отпадъци в депа - 1‰
-за чистотата на територията за обществено ползване - 1‰
/общ брой съветници-21, присъствали по време на поименното гласуване– 19/
/”за”- 13,“против”- 3, “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 № 286
27.12.2016 г.
П Р О Т О К О Л № 17
Общински съвет-Радомир на свое заседание, проведено на 27.12.2016г. ,
обсъди втора точка от дневния ред –Докладни записки, Докладна записка,
вх.№ С-303/15.12.2016 г., относно прекратяване на процедура за предоставяне
на концесия на общински обект-публична общинска собственост, с вносител:
Пламен Алексиев-кмет на Община Радомир,както и становищата на ПК
„Обществен ред, законност, местно самоуправление и общинска
собственост“ и ПК“Стопанска политика, земеделие, гори, екология,
устройство на територията, строителство, транспорт, приватизационен и
следприватизационен контрол“.

След станалите разисквания и извършеното поименно гласуване, на
основание чл.21, ал.1,т.8 от ЗМСМА и чл.60, ал.1,т.1 от Закона за
концесиите,Общински съвет-Радомир прие
Р Е Ш Е Н И Е № 286
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-РАДОМИР ПРЕКРАТЯВА процедурата
за предоставяне на концесия за услуга на обект: Хижа „Орлите“
собственост на Община Радомир, находяща се в отдел 159,
подотдел 11, съгласно лесоустройствен проект на Държавно
лесничейство – град Радомир, Община Радомир, актуван с АОС №
692/06.02.2004 г., открита с решение № 152 от 31.05.2016 г. на
Общински съвет-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
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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 № 287
27.12.2016 г.
П Р О Т О К О Л № 17
Общински съвет-Радомир на свое заседание, проведено на 27.12.2016г. ,
обсъди втора точка от дневния ред –Докладни записки, Докладна записка,
вх.№ С-304/15.12.2016 г., относно подаване на проектно предложение по
процедура за безвъзмездно финансиране BG05М9ОР001-2.006 „Развитие на
социалното предприемачество“, Приоритетна ос 2 „Намаляване на
бедността и насърчаване на социалното включване“ по оперативна програма
„Развитие на човешките ресурси 2014-2020“, с вносител: Пламен Алексиевкмет на Община Радомир,както и становището на ПК „Европейски,
национални и други програми и проекти, работа с децата и младежта, спорт
и туризъм“.

След станалите разисквания и извършеното поименно гласуване, на
основание чл.21, ал.1,т.23 от ЗМСМА, Общински съвет-Радомир прие
Р Е Ш Е Н И Е № 287

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-РАДОМИР:
1.ОДОБРЯВА Община Радомир да подготви и подаде
проектно предложение по процедура за безвъзмездна финансова
помощ
BG05M9OP001-2.006
„Развитие
на
социалното
предприемачество“, Приоритетна ос 2 „Намаляване на бедността
и насърчаване на социалното включване“ по Оперативна програма
„Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020“.
2. ОДОБРЯВА предоставянето на помещение, находящо се в
кв.17, УПИ-VII, акт № 1384 за частна общинска собственост за
времето на изпълнение на проекта и със срок до одобряване на
окончателния доклад. Помещението ще бъде реновирано и
оборудвано със средства от проекта. То 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
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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 № 288
27.12.2016 г.
П Р О Т О К О Л № 17
Общински съвет-Радомир на свое заседание, проведено на 27.12.2016г. ,
обсъди втора точка от дневния ред –Докладни записки, Докладна записка,
вх.№ С-292/06.12.2016 г., относно определяне на начална и крайна спирка по
съществуващи маршрутни разписания на автобусни линии РадомирПоцърненци, Радомир-Байкалско, Радомир-Касилаг и Радомир-Извор от
общинската транспортна схема, 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 гласуване, на основание чл.21, ал.1,т.23 от
ЗМСМА, чл.6, ал.2 от Наредба № 2/15.03.2002 г. за условията и реда за
утвърждаване на транспортни схеми и за осъществяване на обществени
превози на пътници с автобуси, във връзка с чл.6а, ал.1, Общински съветРадомир прие
Р Е Ш Е Н И Е № 288
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-РАДОМИР ОПРЕДЕЛЯ за начална и
крайна спирка пл.“Войнишко въстание“ по утвърдени маршрутни
разписания на следните автобусни линии:
МЕЖДУСЕЛИЩНА АВТОБУСНА ЛИНИЯ № 3
РАДОМИР-ИЗВОР
Маршрут: пл.“Войнишко въстание“, спирка Автогара, кв.“Върба“,
мах.“Петрово“, с.Кошарите, с.Бобораци, с.Жедна, с.Касилаг,
с.Жедна, с.Житуша, с.Кленовик, с.Извор
РАЗПИСАНИЕ:
Часове на тръгване от пл.“Войнишко въстание“ – 11.10; от с.Извор
– 15.30;
МЕЖДУСЕЛИЩНА АВТОБУСНА ЛИНИЯ № 4
РАДОМИР-ПОЦЪРНЕНЦИ
Маршрут: пл.“Войнишко въстание“, спирка Автогара, кв.“Върба,
разклон с.Прибой, с.Прибой, с.Поцърненци, сп.“Чифлика“
РАЗПИСАНИЕ:
Часове на тръгване от пл.“Войнишко въстание“ – 9.00; 17.10; от
с.Поцърненци – 9.40; 17.40
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МЕЖДУСЕЛИЩНА АВТОБУСНА ЛИНИЯ № 5
РАДОМИР-БАЙКАЛСКО
Маршрут: пл.“Войнишко въстание“, спирка Автогара, кв.“Върба“,
разклон с.Прибой, с.Прибой, с.Поцърненци, Поцърненски хар, гара
„Ал.Димитров“, разклон с.Извор,разклон с.Углярци, с.Углярци,
разклон с.Углярци, с.Драгомирово, с.Байкалско
РАЗПИСАНИЕ:
Часове на тръгване – събота от пл.“Войнишко въстание“ – 8.45, от
с.Байкалско-9.39; неделя от пл.“Войнишко въстание“ – 16.45, от
с.Байкалско – 17.31
МЕЖДУСЕЛИЩНА АВТОБУСНА ЛИНИЯ № 6
РАДОМИР-КАСИЛАГ
Маршрут: пл.“Войнишко въстание“, спирка Автогара, кв.“Върба“,
мах.“Петрово“, с.Кошарите, с.Бобораци, с.Негованци, с.Жедна,
с.Касилаг
РАЗПИСАНИЕ:
Часове на тръгване от пл.“Войнишко въстание“ – 6.00, 16.45; от
с.Касилаг – 10.40
/общ брой съветници-21, присъствали по време на гласуването– 19/
/”за”- 17,“против”- 1, “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 № 289
27.12.2016 г.
П Р О Т О К О Л № 17
Общински съвет-Радомир на свое заседание, проведено на 27.12.2016г. ,
обсъди втора точка от дневния ред –Докладни записки, Докладна записка,
вх.№ С-298/14.12.2016 г., относно приемане на годишен план за ползване на
дървесина от горските територии – общинска собственост през 2017 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 станалите разисквания и 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 № 289
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-РАДОМИР ПРИЕМА Годишен план за ползване на
дървесина през 2017 г. от общински горски територии на база
Горскостопанския план на Община Радомир, утвърден със Заповед № РД-05511/07.11.2013 г. на РДГ Кюстендил с обем на ползване в размер на 8116 плътни
м.куб.лежаща маса дървесина.
Продажбата на дървесината от горските територии – общинска
собственост се извършва чрез продажба на стояща дървесина на корен и в
съответствие с чл.49, ал.1,т.1 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 –
търг с явно наддаване.
Ползването на бъде планирано и осъществено в съответствие с
Горскостопанския план на Община Радомир, утвърден със Заповед № РД-05511/07.11.2013 г. на РДГ Кюстендил и изискванията на Закона за горите и
подзаконовите нормативни актове.
/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 № 290
27.12.2016 г.
П Р О Т О К О Л № 17
Общински съвет-Радомир на свое заседание, проведено на 27.12.2016г. ,
обсъди втора точка от дневния ред –Докладни записки, Докладна записка,
вх.№ С-294/12.12.2016 г., относно предоставяне на имоти – полски пътища,
определени по реда на чл.37в от ЗСПЗЗ, за стопанската 2016-2017 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 станалите разисквания и извършеното поименно гласуване,
Общински съвет-Радомир прие
Р Е Ш Е Н И Е № 290

I. На основание чл.21, ал.1,т.8 от ЗМСМА и чл.37в, ал.16 и ал.17 от ЗСПЗЗ,
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-РАДОМИР ДАВА СЪГЛАСИЕ да се предоставят за
временно и възмездно ползване за стопанската 2016/2017 г. общинските полски
пътища, заявени от земеделските производители и включени в съответните
блокове за земеделско ползване, определени със заповед на директора на
Областна дирекция „Земеделие“ град Перник по цена в размер на средното
рентно плащане за съответното землище, но не по-малко от размера на
годишния наем в лв/дка при ползване на земеделска земя от общинския
поземлен фонд.
II.Ползвателите, на които са предоставени полските пътища са длъжни
да осигурят достъп до имотите, декларирани и заявени за ползване в реални
граници през стопанската 2016/2017г.
III.ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-РАДОМИР УПЪЛНОМОЩАВА кмета на Община
Радомир да сключи договори за ползване на полските пътища.
/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 № 291
27.12.2016 г.
П Р О Т О К О Л № 17
Общински съвет-Радомир на свое заседание, проведено на 27.12.2016г. ,
обсъди втора точка от дневния ред –Докладни записки, Докладна записка,
вх.№ С-297/14.12.2016 г., относно продажба на общинска недвижима
собственост – УПИ V-общ. в кв.23 по плана на село Бобораци, Община
Радомир, 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“, ПК „Обществен ред, законност, местно
самоуправление и общинска собственост“ и ПК“Бюджет, финанси и
инвестиционна политика“.

След станалите разисквания и извършеното поименно гласуване, Общински съветРадомир прие

Р Е Ш Е Н И Е № 291
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 –общ. в кв.23 по плана на село Бобораци, Община Радомир с площ от 1050
кв.м., отреден за жилищно строителство, одобрен със Заповед № 25/25.01.1989
г. на председателя на ОбНС-Радомир при граници: север – улица с ок 133, ок
132, изток – УПИ VI-151 и УПИ VII-151, юг – УПИ XI-144 и запад – УПИ 41,
актуван с АОС № 3545/17.11.2016 г. на Сика Йорданова Стоянова с постоянен
адрес: град Радомир, ул.“Витоша“ № 9 за сумата от 4 231.50 лв./четири
хиляди двеста тридесет и един лева и петдесет стотинки/ без включен ДДС,
определена от лицензиран експерт оценител и утвърдена от Общински съветРадомир.
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
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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 № 292
27.12.2016 г.
П Р О Т О К О Л № 17
Общински съвет-Радомир на свое заседание, проведено на 27.12.2016г. ,
обсъди втора точка от дневния ред –Докладни записки, Докладна записка,
вх.№ С-305/16.12.2016 г., относно отпускане финансова помощ на Богомил
Борисов Стоилов – жител на 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 № 292
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-РАДОМИР ДАВА СЪГЛАСИЕ да бъде
отпусната финансова помощ в размер на 840 /осемстотин и
четиридесет/ лева на Богомил Борисов Стоилов от град Радомир
ул.“Хайдут Миленко“ № 18.
/общ брой съветници-21, присъствали по време на поименното гласуване– 20/
/”за”- 20,“против”- няма, “въздържал се”- няма/

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

Р Е Ш Е Н И Е № 293
27.12.2016 г.
П Р О Т О К О Л № 17
Общински съвет-Радомир на свое заседание, проведено на 27.12.2016г. ,
обсъди втора точка от дневния ред –Докладни записки, Докладна записка,
вх.№ С-310/21.12.2016 г., относно отпускане финансова помощ на Райна
Велинова Михайлова-майка на Ванеса Георгиева Михайлова – жители на 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, чл.21, ал.1,т.23 от ЗМСМА и чл.2, ал.2 и ал.3 от Правила за
отпускане на еднократни помощи, Общински съвет-Радомир прие
Р Е Ш Е Н И Е № 293

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-РАДОМИР ДАВА СЪГЛАСИЕ да бъде
отпусната финансова помощ в размер на 420 /четиристотин и
двадесет/ лева на Райна Велинова Михайлова – майка на Ванеса
Георгиева Михайлова от град Радомир, ул.“Пейо Яворов“ № 3.
/общ брой съветници-21, присъствали по време на поименното гласуване– 20/
/”за”- 20,“против”- няма, “въздържал се”- няма/

СВЕТОСЛАВ КИРИЛОВ /П/
Председател на Общински съвет-Радомир
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