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 № 120
25.07.2017 г.
ПРОТОКОЛ №7
Общински съвет-Радомир на свое заседание, проведено на 25.07.2017г. ,
обсъди първа точка от дневния ред –Докладни записки, Отчет за дейността
на Общински съвет-Радомир и на неговите комисии за периода от 01.01.2017 г.
до 30.06.2017 г., вх.№ С-138/11.07.2017 г.,с вносител: Светослав Кириловпредседател на ОбС-Радомир, както и становищата на ПК“Обществен ред,
законност, местно самоуправление и общинска собственост“, ПК“Европейски,
национални и други програми и проекти, работа с децата и младежта, спорт
и туризъм“, ПК“Стопанска политика, земеделие, гори, екология, устройство
на
територията,
строителство,
транспорт,
приватизационен
и
следприватизационен контрол“, ПК“Здравеопазване, социална политика,
образование, наука, култура и духовни дейности“, ПК“Бюджет, финанси и
инвестиционна политика“ и ПК по етика и конфликт на интереси.

След извършеното гласуване,на основание чл.27, ал.6 от ЗМСМА и
във връзка с приетия план за разглеждане на приоритетни теми на
заседанията на Общински съвет-Радомир през 2017 година, Общински
съвет-Радомир прие
Р Е Ш Е Н И Е № 120
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-РАДОМИР ПРИЕМА Отчет за
своята дейност и дейността на постоянните комисии за периода
от 01.01.2017 г. до 30.06.2017 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
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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 № 121
25.07.2017 г.
ПРОТОКОЛ №7
Общински съвет-Радомир на свое заседание, проведено на 25.07.2017г. ,
обсъди първа точка от дневния ред –Докладни записки, Отчет за изпълнение
на актовете, приети от Общински съвет-Радомир за периода от 01.01.2017 г.
до 30.06.2017 г.,с вносител: Пламен Алексиев-кмет на Община Радомир, както
и становищата на ПК“Обществен ред, законност, местно самоуправление и
общинска собственост“, ПК“Европейски, национални и други програми и
проекти, работа с децата и младежта, спорт и туризъм“, ПК“Стопанска
политика, земеделие, гори, екология, устройство на територията,
строителство, транспорт, приватизационен и следприватизационен
контрол“, ПК“Здравеопазване, социална политика, образование, наука,
култура и духовни дейности“, ПК“Бюджет, финанси и инвестиционна
политика“ и ПК по етика и конфликт на интереси.

След извършеното гласуване на основание чл.21, ал.1,т.24 от
ЗМСМА, Общински съвет-Радомир прие
Р Е Ш Е Н И Е № 121

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-РАДОМИР ПРИЕМА Отчет за
изпълнение на актовете на Общински съвет-Радомир за периода
01.01.2017 година до 30.06.2017 година.
/общ брой съветници-21, присъствали по време на гласуването– 18/
/”за”- 17,“против”- няма, “въздържал се”- 1/

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 № 122
25.07.2017 г.
ПРОТОКОЛ №7
Общински съвет-Радомир на свое заседание, проведено на 25.07.2017г. ,
обсъди първа точка от дневния ред –Докладни записки, Докладна записка,
вх.№ С-139/13.07.2017 г., относно изменение на Наредбата за рекламна дейност
на територията на Община Радомир, приета с решение № 226/28.11.2012 г. на
Общински съвет-Радомир,с вносител: Светослав Кирилов – председател на
ОбС-Радомир, както и становището на ПК“Обществен ред, законност,
местно самоуправление и общинска собственост“.

След станалите разисквания и извършеното гласуване, на
основание чл.21, ал.2, във връзка с ал.1, т.13 от ЗМСМА, чл.57 от ЗУТ,
чл.37 и чл.38 от Конституцията на Република България, чл.5-13 от
Закона за вероизповеданията, Общински съвет-Радомир прие
Р Е Ш Е Н И Е № 122
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-РАДОМИР НЕ ПРИЕМА изменение в
Наредбата за рекламна дейност на територията на Община
Радомир, приета с решение № 226/28.11.2012 година на Общински
съвет-Радомир, а именно: В чл.4, ал.2 да се отмени точка 5, като се
заличи следния текст: „5.Нетрадиционни религии и/или религиозни
общности“.
/общ брой съветници-21, присъствали по време на гласуването– 18/
/”за”- 1,“против”- 11, “въздържал се”- 6/

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

Р Е Ш Е Н И Е № 123
25.07.2017 г.
ПРОТОКОЛ №7
Общински съвет-Радомир на свое заседание, проведено на 25.07.2017г. ,
обсъди първа точка от дневния ред –Докладни записки, Докладна записка,
вх.№ С-150/13.07.2017 г., относно даване на съгласие за безвъзмездно поставяне
на знамена и рекламно информационни елементи – билбордове на
територията на Община Радомир,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,
Общински съвет-Радомир прие
Р Е Ш Е Н И Е № 123

1. ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-РАДОМИР, на основание чл.21,
ал.1,т.8 от ЗМСМА, чл.57, ал.3 от ЗУТ и чл.2, ал.1,т.1 и чл.29,
ал.1,т.1 от Наредба за рекламната дейност на територията на
Община Радомир, ДАВА СЪГЛАСИЕ за безвъзмездно поставяне на
рекламно информационни елементи на територията на Община
Радомир, представляващи 100 броя комбинирани знамена на
стълбове за осветление и конструкции на 14 броя рекламни
съоръжения тип „билборд“ на ФК „Струмска слава – 1927 г.“ град
Радомир, ЕИК 000385806, със седалище и адрес на управление:
Градски стадион Радомир, представляван от Георги Александров
Харачерев – председател на УС, за срок от 5 /пет/ години.
2. ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-РАДОМИР ВЪЗЛАГА на кмета на
Община Радомир да сключи договор за безвъзмездно поставяне на
знамена и рекламно информационни елементи – билбордове на
територията на Община Радомир.
/общ брой съветници-21, присъствали по време на поименното гласуване– 18/
/”за”- 18,“против”- няма, “въздържал се”- няма/

СВЕТОСЛАВ КИРИЛОВ /П/
Председател на Общински съвет-Радомир
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 № 124
25.07.2017 г.
ПРОТОКОЛ №7
Общински съвет-Радомир на свое заседание, проведено на 25.07.2017г. ,
обсъди първа точка от дневния ред –Докладни записки, Докладна записка,
вх.№ С-144/14.07.2017 г., относно отдаване под наем на общински обекти –
частна общинска собственост,с вносител: Пламен Алексиев-кмет на Община
Радомир, както и становищата на ПК“Обществен ред, законност, местно
самоуправление и общинска собственост“ и ПК“Бюджет, финанси и
инвестиционна политика“.
След извършеното поименно гласуване, по постъпило искане с вх.№ АО-48-00503/11.07.2017 г. от Сдружение с нестопанска цел „МИГ Радомир-Земен“ град
Радомир, Общински съвет-Радомир прие

Р Е Ш Е Н И Е № 124
1. ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-РАДОМИР, на основание чл.21, ал.1, т.8 от
ЗМСМА, чл.14, ал.6 от Закона за общинската собственост и във връзка с чл.22,
ал.1,т.1 от Наредба за общинската собственост, ДАВА СЪГЛАСИЕ за
отдаване под наем без търг или конкурс на общински имоти – частна
общинска собственост, находящи се в Административна сграда на общински
пазар на ул.“Евлоги Георгиев“ № 3, град Радомир, представляващи общински
помещения, а именно стая № 1 с площ от 17 кв.м. и стая № 2 с площ 4 кв.м. на
Сдружение с нестопанска цел „МИГ Радомир-Земен“, ЕИК 177145618 със
седалище и адрес на управление: град Радомир, ул.“Евлоги Георгиев“ № 3,
представлявано от Анита Георгиева Хаджийска – председател, при месечна
наемна цена за стая № 1 и стая № 2 в размер на 40.00 лв./четиридесет лева/,
без включен ДДС, утвърдена от Общински съвет-Радомир, за срок до
01.05.2024 година.
2.ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-РАДОМИР ВЪЗЛАГА на кмета на Община
Радомир да сключи договор за наем с Анита Георгиева Хаджийска –
председател на Сдружение с нестопанска цел „МИГ Радомир-Земен“.
/общ брой съветници-21, присъствали по време на поименното гласуване– 17/
/”за”- 11,“против”- няма, “въздържал се”- 6/

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

Р Е Ш Е Н И Е № 125
25.07.2017 г.
ПРОТОКОЛ №7
Общински съвет-Радомир на свое заседание, проведено на 25.07.2017г. ,
обсъди първа точка от дневния ред –Докладни записки, Докладна записка,
вх.№ С-145/14.07.2017 г., относно отдаване под наем на общински имоти –
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 извършеното поименно гласуване, Общински съвет-Радомир

прие
Р Е Ш Е Н И Е № 125
1. ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-РАДОМИР, на основание чл.21, а.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, 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 година на
Общински съвет-Радомир, за срок от 5 /пет/ години.
2. ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-РАДОМИР 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– 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 № 126
25.07.2017 г.
ПРОТОКОЛ №7
Общински съвет-Радомир на свое заседание, проведено на 25.07.2017г. ,
обсъди първа точка от дневния ред –Докладни записки, Докладна записка,
вх.№ С-147/14.07.2017 г., относно продажба на общинска недвижима
собственост – УПИ II-общ. в кв.185 по плана на село Горна Диканя, 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 № 126
1. ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-РАДОМИР, на основание чл.8, а.9 от
ЗОС, ДОПЪЛВА годишната Програма за управление и
разпореждане с общинска собственост за 2017 година /приета с
решение № 6 от протокол № 1 от 31.01.2017 г. – списък на
недвижимите имоти частна общинска собственост за продажба
по ЗОС през 2017 година/ с нова точка, в която вписва имот,
представляващ УПИ II – общ. В кв.185 по плана на село Горна
Диканя, Община Радомир, с площ от 493 кв.м., отреден за жилищно
строителство, одобрен със Заповед № III 144/1981 г. на ОНСПерник, при граници: север-улица с ок 926 и ок 924, изток – УПИ XII1447, юг – УПИ XI-общ. и УПИ Х-общ. и запад – УПИ I-общ., актуван
с АОС № 3608/11.05.2017 г.
2. ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-РАДОМИР, на основание чл.21,
ал.1,т.8 от ЗМСМА, чл.35, ал.1 от ЗОС, във връзка с чл.43, ал.1 от
Наредба за общинската собственост, ДАВА СЪГЛАСИЕ
за
продажба чрез търг с явно наддаване на УПИ II-общ. в кв.185 по
плана на село Горна Диканя, Община Радомир, с площ от 493 кв.м.,
отреден за жилищно строителство, одобрен със Заповед № III
144/1981 г. на ОНС-Перник, при граници: север-улица с ок 926 и ок
924, изток – УПИ XII-1447, юг – УПИ XI-общ. и УПИ Х-общ. и запад –
УПИ I-общ., актуван с АОС № 3608/11.05.2017 г., при първоначална
тръжна цена от 4 146.13 лв./четири хиляди сто четиридесет и
7

шест лева и тринадесет 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”- 15,“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 № 127
25.07.2017 г.
ПРОТОКОЛ №7
Общински съвет-Радомир на свое заседание, проведено на 25.07.2017г. ,
обсъди първа точка от дневния ред –Докладни записки, Докладна записка,
вх.№ С-148/14.07.2017 г., относно продажба на общинска недвижима
собственост – УПИ XVIII в кв.8 по плана на село Долна Диканя, 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 № 127
1. ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-РАДОМИР, на основание чл.8, ал.9 от
ЗОС ДОПЪЛВА годишната Програма за управление и
разпореждане с общинска собственост за 2017 година /приета с
решение № 6 от протокол № 1 от 31.01.2017 г. – списък на
недвижимите имоти частна общинска собственост за продажба
по ЗОС през 2017 година/ с нова точка, в която вписва имот,
представляващ: УПИ XVIII в кв.8 по плана на село Долна Диканя,
Община Радомир, с площ от 1010 кв.м., отреден за обслужващи
дейности, одобрен със Заповед № РД-4-26/28.06.1984 г. на ОНСПерник и изменен със Заповед № 75/30.03.2001 г. на Кмета на
Община Радомир, при граници: север – УПИ VIII-71 и УПИ VII-64,
изток – улица с ок 17 и ок 22, юг – УПИ XIX и запад – УПИ XVII,
актуван с АОС № 3685/03.07.2017 г.
2. ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-РАДОМИР, на основание чл.21, ал.1,т.8
от ЗМСМА, чл.35, ал.1 от ЗОС, във връзка с чл.43, ал.1 от Наредба
за общинската собственост, ДАВА СЪГЛАСИЕ за продажба чрез
търг с явно наддаване на УПИ XVIII в кв.8 по плана на село Долна
Диканя, Община Радомир, с площ от 1010 кв.м., отреден за
обслужващи дейности, одобрен със със Заповед № РД-4-26/28.06.1984
г. на ОНС-Перник и изменен със Заповед № 75/30.03.2001 г. на Кмета
на Община Радомир, при граници: север – УПИ VIII-71 и УПИ VII-64,
изток – улица с ок 17 и ок 22, юг – УПИ XIX и запад – УПИ XVII,
9

актуван с АОС № 3685/03.07.2017 г., при първоначална тръжна цена
от 8 746.80 лв./осем хиляди седемстотин четиридесет и шест лева
и осемдесет 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 № 128
25.07.2017 г.
ПРОТОКОЛ №7
Общински съвет-Радомир на свое заседание, проведено на 25.07.2017г. ,
обсъди първа точка от дневния ред –Докладни записки, Докладна записка,
вх.№ С-149/14.07.2017 г., относно продажба на общинска недвижима
собственост – УПИ XIX в кв.8 по плана на село Долна Диканя, 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 № 128
1.ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-РАДОМИР, на основание чл.8, ал.9 от
ЗОС ДОПЪЛВА годишната Програма за управление и
разпореждане с общинска собственост за 2017 година/приета с
решение № 6 от протокол № 1 от 31.01.2017 г. – списък на
недвижимите имоти частна общинска собственост за продажба
по ЗОС през 2017 година/ с нова точка, в която вписва имот,
представляващ: УПИ XIX в кв.8 по плана на село Долна Диканя,
Община Радомир, с площ от 990 кв.м., отреден за обслужващи
дейности, одобрен със Заповед № РД-4-26/28.06.1984 г. на ОНСПерник и изменен със Заповед № 75/30.03.2001 г. на Кмета на
Община Радомир, при граници: север-УПИ XVIII, изток-улица с ок
17 и ок 22, юг – УПИ IX и запад – УПИ XVII, актуван с АОС №
3686/03.07.2017 г.
2. ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-РАДОМИР, на основание чл.21,
ал.1,т.8 от ЗМСМА, чл.35, ал.1 от ЗОС, във връзка с чл.43, ал.1 от
Наредба за общинската собственост, ДАВА СЪГЛАСИЕ за
продажба чрез търг с явно наддаване на УПИ XIX в кв.8 по плана на
село Долна Диканя, Община Радомир, с площ от 990 кв.м., отреден
за обслужващи дейности, одобрен със Заповед № РД-4-26/28.06.1984
г. на ОНС-Перник и изменен със Заповед № 75/30.03.2001 г. на Кмета
на Община Радомир, при граници: север-УПИ XVIII, изток-улица с
ок 17 и ок 22, юг – УПИ IX и запад – УПИ XVII, актуван с АОС №
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3686/03.07.2017 г., при първоначална тръжна цена от 7 801.20 лв./
седем хиляди осемстотин и един лева и двадесет стотинки/ без
включен ДДС, определена от лицензиран оценител.
3. ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-РАДОМИР ВЪЗЛАГА на Кмета на
Община Радомир да проведе процедурата по търга, съгласно
Наредба за общинската собственост и сключи договор за
продажбата със спечелилия търга.
/общ брой съветници-21, присъствали по време на поименното гласуване– 16/
/”за”- 13,“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 № 129
25.07.2017 г.
ПРОТОКОЛ №7
Общински съвет-Радомир на свое заседание, проведено на 25.07.2017г. ,
обсъди първа точка от дневния ред –Докладни записки, Докладна записка,
вх.№ С-140/14.07.2017 г., относно предоставяне на имоти, придобити от
общината по чл.19, ал.2 от ЗСПЗЗ по искане на ОСЗ-Радомир на граждани –
ливада, находяща се в землището на село Прибой, м.“Дома“,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-08-0053/28.04.2017 г. постъпило от общинска служба по земеделие – Радомир, направено по
реда на § 27, ал.2,т.1 от ПЗР на ЗИДЗСПЗЗ за предоставянето на земи от общинския
поземлен фонд на собственици с признато право на възстановяване в землището на
село Прибой, Община Радомир, Общински съвет-Радомир прие

Р Е Ш Е Н И Е № 129
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-РАДОМИР ПРЕДОСТАВЯ на наследници
на Асен Янев Георгиев – бивш жител на село Прибой, Община
Радомир, имот № 068025 – 2,840 дка –ливада, находяща се в
землището на село Прибой, м.“Дома“, актуван с АОС №
3657/20.06.2017 г., придобит от общината по реда на чл.19, ал.2 от
ЗСПЗЗ.
/общ брой съветници-21, присъствали по време на поименното гласуване– 15/
/”за”- 13,“против”- 1, “въздържал се”- 1/

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 № 130
25.07.2017 г.
ПРОТОКОЛ №7
Общински съвет-Радомир на свое заседание, проведено на 25.07.2017г. ,
обсъди първа точка от дневния ред –Докладни записки, Докладна записка,
вх.№ С-141/14.07.2017 г., относно предоставяне на имоти, придобити от
общината по чл.19, ал.2 от ЗСПЗЗ по искане на ОСЗ-Радомир на граждани –
широколистна гора, находяща се в землището на село Радибош, м.“Гумното“,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-08-0039/17.03.2017 г. постъпило от общинска служба по земеделие – Радомир, направено по
реда на § 27, ал.2,т.1 от ПЗР на ЗИДЗСПЗЗ за предоставянето на земи от общинския
поземлен фонд на собственици с признато право на възстановяване в землището на
село Радибош, Община Радомир, Общински съвет-Радомир прие

Р Е Ш Е Н И Е № 130
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-РАДОМИР ПРЕДОСТАВЯ на наследници
на Михаил Владимиров Кацарски – бивш жител на село Радибош,
Община Радомир, имот № 009025 – 1,818 дка – широколистна гора,
находяща се в землището на село Радибош, м.“Гумното“, актуван с
АОС № 3658/20.06.2017 г., придобит от общината по реда на чл.19,
ал.2 от ЗСПЗЗ.
/общ брой съветници-21, присъствали по време на поименното гласуване– 15/
/”за”- 12,“против”- 1, “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 № 131
25.07.2017 г.
ПРОТОКОЛ №7
Общински съвет-Радомир на свое заседание, проведено на 25.07.2017г. ,
обсъди първа точка от дневния ред –Докладни записки, Докладна записка,
вх.№ С-142/14.07.2017 г., относно предоставяне на имоти, придобити от
общината по чл.19, ал.2 от ЗСПЗЗ по искане на ОСЗ-Радомир на граждани –
пасище с храсти, находящо се в землището на село Радибош, м.“Аризаново“,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-08-0054/28.04.2017 г. постъпило от общинска служба по земеделие – Радомир, направено по
реда на § 27, ал.2,т.1 от ПЗР на ЗИДЗСПЗЗ за предоставянето на земи от общинския
поземлен фонд на собственици с признато право на възстановяване в землището на
село Радибош, Община Радомир, Общински съвет-Радомир прие

Р Е Ш Е Н И Е № 131
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-РАДОМИР ПРЕДОСТАВЯ на наследници
на Михаил Владимиров Кацарски – бивш жител на село Радибош,
Община Радомир, имот № 009010 – 0,910 дка – пасище с храсти,
находящо се в землището на село Радибош, м.“Аризаново“, актуван
с АОС № 3659/20.06.2017 г., придобит от общината по реда на чл.19,
ал.2 от ЗСПЗЗ.
/общ брой съветници-21, присъствали по време на поименното гласуване– 15/
/”за”- 13,“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 № 132
25.07.2017 г.
ПРОТОКОЛ №7
Общински съвет-Радомир на свое заседание, проведено на 25.07.2017г. ,
обсъди първа точка от дневния ред –Докладни записки, Докладна записка,
вх.№ С-143/14.07.2017 г., относно предоставяне на имоти, придобити от
общината по чл.19, ал.2 от ЗСПЗЗ по искане на ОСЗ-Радомир на граждани –
ливади, находящи се в землището на село Горна Диканя, м.“Кривата“и пасище,
мера, находяща се в землището на село Горна Диканя, м.“Комино“,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-08-0052/28.04.2017 г. постъпило от общинска служба по земеделие – Радомир, направено по реда на §
27, ал.2,т.1 от ПЗР на ЗИДЗСПЗЗ за предоставянето на земи от общинския поземлен фонд
на собственици с признато право на възстановяване в землището на село Горна Диканя,
Община Радомир, Общински съвет-Радомир прие

Р Е Ш Е Н И Е № 132
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-РАДОМИР ПРЕДОСТАВЯ на наследници на Станко
Михалков Мартинов – бивш жител на село Горна Диканя, Община Радомир,
имот № 033037 – 1,431 дка – нива, находяща се в землището на село Горна
Диканя, м.“Рудина“, актуван с АОС № 3641/14.06.2017 г.; имот № 064007 – 1,237
дка – ливада, находяща се в землището на село Горна Диканя, м.“Кривата“,
актуван с АОС № 3640/14.06.2017 г.; имот № 044006 – 2, 811 дка – пасище, мера,
находящи се в землището на село Горна Диканя, м.“Комино“,актуван с АОС №
3639/14.06.2017г. и имот № 064008 – 1,543 дка – ливада, находяща се в
землището на село Горна Диканя, м.“Кривата“, актуван с АОС №
3640/14.06.2017г., придобити от общината по реда на чл.19, ал.2 от ЗСПЗЗ.
/общ брой съветници-21, присъствали по време на поименното гласуване– 15/
/”за”- 13,“против”- 1, “въздържал се”- 1/

СВЕТОСЛАВ КИРИЛОВ /П/
Председател на Общински съвет-Радомир
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