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

РЕШЕНИЕ №1
31.01.2017 г.
ПРОТОКОЛ №1
Общински съвет-Радомир на свое заседание, проведено на 31.01.2017г. ,
обсъди първа точка от дневния ред –Докладни записки, Отчет вх.№ С2/11.01.2017 г., ., относно дейността на Общински съвет-Радомир и неговите
комисии за периода 01.07.2016г.-31.12.2016 г., 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“Стопанска политика,
земеделие, гори, екология, устройство на територията, строителство,
транспорт,
приватизационен
и
следприватизационен
контрол“,
ПК“Обществен ред, законност, местно самоуправление и общинска
собственост“, ПК“Европейски, национални и други програми и проекти,
работа с децата и младежта, спорт и туризъм“ и ПК по етика и конфликт на
интереси.

След извършеното гласуване, на основание чл.27, ал.6 от ЗМСМА,
Общински съвет-Радомир прие
РЕШЕНИЕ №1
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-РАДОМИР ПРИЕМА Отчет за
работата и дейността на Общинския съвет и неговите комисии за
периода от 01.07.2016 г. до 31.12.2016 г.
/общ брой съветници-21, присъствали по време на гласуването– 21/
/”за”- 21,“против”- няма, “въздържал се”- няма/

СВЕТОСЛАВ КИРИЛОВ /П/
Председател на Общински съвет-Радомир

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

РЕШЕНИЕ №2
31.01.2017 г.
ПРОТОКОЛ №1
Общински съвет-Радомир на свое заседание, проведено на 31.01.2017г. ,
обсъди първа точка от дневния ред –Докладни записки, Отчет вх.№ С4/17.01.2017 г., ., относно изпълнение на актовете, приети от Общински съветРадомир за периода от 01.07.2016 г. до 31.12.2016 г., с вносител: Пламен
Алексиев-кмет на Община Радомир,както и становищата на ПК
„Здравеопазване, социална политика, образование, наука, култура и духовни
дейности“, ПК“Бюджет, финанси и инвестиционна политика“, ПК“Стопанска
политика, земеделие, гори, екология, устройство на територията,
строителство, транспорт, приватизационен и следприватизационен
контрол“, ПК“Обществен ред, законност, местно самоуправление и общинска
собственост“, ПК“Европейски, национални и други програми и проекти,
работа с децата и младежта, спорт и туризъм“ и ПК по етика и конфликт на
интереси.

След извършеното гласуване, на основание чл.21, ал.1,т.24 от
ЗМСМА, Общински съвет-Радомир прие
РЕШЕНИЕ №2

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-РАДОМИР ПРИЕМА Отчет за
изпълнение на актовете, приети от Общински съвет-Радомир за
периода от 01.07.2016 г. до 31.12.2016 г.
/общ брой съветници-21, присъствали по време на гласуването– 21/
/”за”- 21,“против”- няма, “въздържал се”- няма/

СВЕТОСЛАВ КИРИЛОВ /П/
Председател на Общински съвет-Радомир

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

РЕШЕНИЕ №3
31.01.2017 г.
ПРОТОКОЛ №1
Общински съвет-Радомир на свое заседание, проведено на 31.01.2017г. ,
обсъди първа точка от дневния ред –Докладни записки, Докладна записка,
вх.№ С-1/10.01.2017 г., относно приемане на проект за бюджет на Община
Радомир за 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“Бюджет, финанси и
инвестиционна политика“, ПК“Стопанска политика, земеделие, гори,
екология, устройство на територията, строителство, транспорт,
приватизационен и следприватизационен контрол“, ПК“Обществен ред,
законност, местно самоуправление и общинска собственост“, ПК“Европейски,
национални и други програми и проекти, работа с децата и младежта, спорт
и туризъм“ и ПК по етика и конфликт на интереси.

След станалите разисквания и извършеното поименно гласуване, на основание чл.52, ал.1
и чл.21, ал.1,т.6, във връзка с чл.27, ал.4 и ал.5 от ЗМСМА, чл.94, ал.2 и ал.3 и чл.39 от Закона
за публичните финанси, във връзка с разпоредбите на ЗДБРБ за 2017 г., Постановление №
378/22.12.2016 г. на МС за изпълнение на държавния бюджет на Република България за 2017 г.
и 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

РЕШЕНИЕ №3
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-РАДОМИР:
1.ПРИЕМА бюджета на Община Радомир за 2017 г., както следва:
1.1.По приходната част…………………………………..12 823 922 лв.
В т.ч.:
1.1.1.Приходи за делегирани от държавата дейности в размер на
…………………………………………………………………. 6 759 980 лв.
/Съгласно Приложение № 1/, в това число:
1.1.1.1.Обща допълваща субсидия за делегирани дейности
в размер на……………………………………………..6 623 849 лв.
1.1.1.2.Средства на разпореждане от Европейския съюз……………

………………………………………………………………… /-47 746 лв./
1.1.1.3.Преходният остатък от 2016 г. в делегираните от
държавата дейности е в размер на 183 877 лв., разпределен по
дейности, както следва: съгласно Приложение № 3:
-ОУ „Христо Смирненски“
28 472 лв.
В т.ч.от извънбюджетни сметки
28 395 лв.
-СУ „Св.Св.Кирил и Методий“
8 690 лв.
В т.ч.от извънбюджетни сметки
6 491 лв.
-НУ „Архимандрит Зиновий“
6 780 лв.
В т.ч.от извънбюджетни сметки
4 708 лв.
-ОУ „Иван Вазов“ село Извор
7 773 лв.
В т.ч.от извънбюджетни сметки
1 684 лв.
-ОУ „Христо Ботев“ село Гълъбник
5 468 лв.
В т.ч.от извънбюджетни сметки
3 607 лв.
-ОУ „Христо Ботев“ село Дрен
2 861 лв.
В т.ч.от извънбюджетни сметки
2 861 лв.
-Детска градина „Радомирче“
5 957 лв.
-Детска градина „Слънце“
10 232 лв.
-Детска градина „Осми март“
8 191 лв.
-Център за подкрепа за личностно развитие-ОДК 674 лв.
-Здравни кабинети в училища и детски
градини
24 060 лв.
-Център за настаняване от семеен тип с.Дрен
279 лв.
-Център за обществена подкрепа гр.Радомир 13 952 лв.
-Дневен център за стари хора – село Извор
15 175 лв.
-Защитено жилище – село Извор
15 108 лв.
-Дневен център за хора с увреждания кв.“Върба“ 9 563 лв.
-Програма за временна заетост
20 642 лв.
ВСИЧКО:

183 877 лв.

1.1.2. Приходи за местни дейности в размер на ………6 063 942 лв.
/Съгласно Приложение № 1/, в това число:
1.1.2.1.Данъчни приходи в размер на…………………….1 351 500 лв.
/Съгласно Приложение № 1.1./
1.1.2.2.Неданъчни приходи в размер на………………….2 836 616 лв.
/Съгласно Приложение № 1.1./
1.1.2.3.Обща изравнителна субсидия в размер на……1 163 000 лв.
В т.ч.:
-Трансфер за зимно поддържане и снегопочистване
на общински пътища в размер на …………………137 800 лв.

1.1.2.4.Целева субсидия за капиталови разходи за
местни дейности в размер на ……………………….736 700 лв.
В т.ч.:
-за други инвестиционни разходи в размер на……593 000 лв.
-за изграждане и основен ремонт на общински
пътища…………………………………………………. 143 700 лв.
1.1.2.5.Заеми от банки в страната…………………… /-118 000 лв./
1.1.2.6.Възстановени суми по временна финансова
помощ…………………………………………………… 5 980 лв.
1.1.2.7.Възстановени суми между бюджетни и
Извънбюджетни сметки……………………………97 250 лв.
1.1.2.8.Резервиране на суми в РИОСВ……………… /-169 200 лв./
1.1.2.9.Преходният остатък от 2016 г. в местните дейности в
размер на 160 096 лв. е разпределен, както следва съгласно
Приложение № 3:
-Дейност „Други дейности по културата“……..2 000 лв.
-Дейност „Поддържане и ремонт на пътища“
/зимно поддържане/……………………………… 17 011 лв.
-Капиталови разходи ……………………………. 141 085 лв.
ВСИЧКО:

160 096 лв.

/общ брой съветници-21, присъствали по време на поименното гласуване– 20/
/”за”- 13,“против”- 1, “въздържал се”- 6/

По разходната част в размер на ………………………..12 823 922 лв.
2.1.За делегирани държавни дейности………………… 6 759 980 лв.
/Съгласно Приложение № 2/
2.2.Местни дейности в т.ч.дофинансиране………… 6 063 942 лв.
/Съгласно Приложение № 2/
3.1.Преходен остатък за капиталови разходи от 2016 г. в размер на
141 085 лв. от целева субсидия за капиталови разходи за 2016 г.,
съгласно Приложение № 4.
3.2.ОДОБРЯВА разпределението на целевата субсидия за
капиталови разходи, включително и за изграждане и основен
ремонт на общински пътища в размер на 736 700 лв., съгласно
Приложение № 4.

3.3.ОДОБРЯВА разпределението на целевата субсидия за
изграждане и основен ремонт на общински пътища в размер на
143 700 лв., съгласно Приложение № 4.
3.4.ПРИЕМА разчет за разходите, финансирани с приходи от
постъпления от продажба на общински нефинансови активи в
размер на 150 000 лв., съгласно Приложение № 4.
3.5.ПРИЕМА разчет за разходите, финансирани от собствени
средства в размер на 75 000 лв., съгласно Приложение № 4.
4. УТВЪРЖДАВА разходите за заплати през 2017 г. без звената от
системата на народната просвета, които прилагат системата
на делегираните бюджети и ОПРЕДЕЛЯ:
4.1.Численост на персонала за делегираната от държавата
дейност „Общинска администрация“, съгласно Приложение № 5.
4.2.Разпределението на плановите разходи за заплати за 2017 г. в
местни дейности, съгласно Приложение № 2.
5. УТВЪРЖДАВА разчет за целеви разходи и субсидии, както
следва:
5.1.Разходи за членски внос в размер на 9 950 лв.
5.2.ПРИЕМА да се изплащат разходите за погребенията на
самотни, без близки и роднини, бездомни, безпризорни, настанени в
заведения за социални услуги в размер на 100 %, а за
регистрираните в дирекциите за социално подпомагане 50 % от
общината за сметка на местните приходи.
5.3.Помощи по решения на Общински съвет в размер на 15 000 лв.,
както следва:
-10 000 лв. за социално слаби и нуждаещи се от лечение граждани;
- 5 000 лв. за парични и материални награди за абитуриенти с
отличен успех от общинските училища и културни деятели;
5.4.Субсидии за читалища в размер на 240 900 лв. и субсидирана
численост – 33 бр.;
5.5.Организации с нестопанска цел – спортни клубове, чиито
седалища и дейност са на територията на общината в общ размер
на 90 000 лв. за закупуване на материали, спортни уреди и пособия,
обезпечаване на подготвителни и възстановителни лагери,
участия в състезания от държавния спортен календар на
съответната федерация и обезпечаване на разходи, свързани с
издръжката на съответния клуб разпределени, както следва:
-ФК „Витоша“ село Долна Диканя
2 000 лв.
-Футболен клуб село Долни Раковец
2 000 лв.
-Футболен клуб село Гълъбник
2 000 лв.
-Футболен клуб село Копаница
2 000 лв.

-Футболен клуб кв.“Върба“
2 000 лв.
-Футболен клуб село Друган
2 000 лв.
-Футболен клуб село Дрен
2 000 лв.
-Футболен клуб „Струмска слава“ град Радомир
48 000 лв.
-Спортен клуб „Аполон“
1 000 лв.
-Спортен клуб „Гаврил Радомир“ град Радомир
25 000 лв.
- Тенис клуб град Радомир
2 000 лв.
Средствата да се превеждат във вид на субсидия по банковите
сметки на отделните спортни клубове и да се разходват от тяхна
страна срещу разходооправдателни документи.
6. ЗАДЪЛЖАВА кмета на общината да осъществява контрол за
законосъобразното
и
целесъобразното
изразходване
на
предоставените субсидии.
7. ПРИЕМА следните лимити за разходи:
7.1.СБКО в размер на 3 % върху плановите средства за работна
заплата на заетите по трудови правоотношения.
7.2.Разходи за представителни цели на кмета на общината в
размер на 3 000 лв.
7.3.Разходи за представителни цели на Общински съвет в размер на
220 лв.
8. УТВЪРЖДАВА списък на длъжностите, които имат право на
транспортни разноски за пътуване от местоживеенето до
местоработата и обратно в размер на 80% за сметка на
разходите за дейността, както следва:
-Директор на ЦНСТ 1 и 2 село Дрен
-Главен счетоводител в ЦНСТ 1 и 2 село Дрен
-Касиер-домакин в ЦНСТ 1 и 2 село Дрен
-Възпитатели – 4 броя в ЦНСТ 1 и 2 село Дрен
-Социален работник 1 брой в ЦНСТ 1 и 2 село Дрен
-Медицинска сестра 1 брой в ЦНСТ 1 и 2 село Дрен
-Детегледачи 2 броя в ЦНСТ 1 и 2 село Дрен
Разходите за пътуването се изплащат само за дните, в които
персоналът е на работа.
8.1. УПЪЛНОМОЩАВА кмета на Община Радомир да утвърди
поименен списък на лицата по точка 8.
9.УТВЪРЖДАВА разходите и численост на персонал в ОП
„Обредни дейности“, съгласно Приложения №№ 2 и 5.
10. ОДОБРЯВА индикативен годишен разчет за сметките за
средства от Европейския съюз за 2016 г., съгласно Приложение № 6;

11.ОДОБРЯВА актуализираната бюджетна прогноза за местните
дейности с показатели за 2017 г. и прогнозни показатели за периода
2018 г. и 2019 г. по приходите и разходите, помощите, даренията,
бюджетните взаимоотношения и финансирането, съгласно
Приложение № 7.
12. ОПРЕДЕЛЯ 16 разпоредители с бюджет от по-ниска степен по
бюджета на Община Радомир, както следва:
-Общински исторически музей
-Дом за стари хора град Радомир
-Домашен социален патронаж
-Център за обществена подкрепа
-Центрове за настаняване от семеен тип 1 и 2
-Оп „Обредни дейности“
-ОУ „Христо Смирненски“
-СОУ „Св.Св.Кирил и Методий“
-НУ „Архимандрит Зиновий“
-ОУ „Христо Ботев“ село Дрен
-ОУ „Христо Ботев“ село Гълъбник
-ОУ „Иван Вазов“ село Извор
-Детска градина „Радомирче“ град Радомир
-Детска градина „Слънце“ град Радомир
-Детска градина „Осми март“ град Радомир
-Център за подкрепа за личностно развитие – ОДК
13. ОПРЕДЕЛЯ максимален размер на дълга, както следва:
13.1.Максимален размер на общинския дълг към края на 2017 г. –
194 478 лв.
14. ОПРЕДЕЛЯ максимален размер на новите задължения за
разходи, които могат да бъдат натрупани през 2017 г., като
наличните към края на годината задължения за разходи не могат
да надвишават 1 223 302 лв.
15.ОПРЕДЕЛЯ максимален размер на ангажиментите за разходи,
които могат да бъдат поети през 2017 г., като наличните към
края на годината поети ангажименти за разходи не могат да
надвишават 4 077 694 лв.
16.ОПРЕДЕЛЯ размера на просрочените вземания, които ще бъдат
събрани през 2017 г. в размер на 200 000 лв.
17. ПРИЕМА годишната прогноза за очаквания финансов резултат
от дейността на търговските дружества с общинско имущество
и с общинско участие в капитала, както следва:

№
по
ред

Наименование на търГовското дружество

Предмет на дейност,
Съгласно последната
съдебна регистрация

1.

„Водоснабдяване и
канализация“ООД
гр.Перник

Водоснабдяване,
отвеждане и
пречистване на
отпадни води
Болнично лечение

2.
3.
4.
5.
6.
7.

МБАЛ „Рахила
Ангелова“ град Перник
„Байкал-1“ЕООД село
Байкалско
„Радиус R“ЕООД град
Радомир
МБАЛ – Радомир ЕООД
град Радомир
„Медицински центърРадомир“ЕООД град
Радомир
„Радомир Солар“ООД
град Радомир

Дялово
участие
на
общината
8%

Прогноза за
финансов
/дивидент/

очаквания
резултат

500 лв.

5,52 %

0

Добив на торф,
строителство
строителство

100 %

0

100 %

0

Болнично лечение

100 %

0

Доболнично лечение

100 %

0

Изграждане на
соларни
електроцентрали и
производство на
електроенергия от
възобновяеми
източници

25 %

0

18. При спазване на общия размер на бюджета и при възникване на
неотложни и доказани потребности през бюджетната година на
основание чл.125,ал.1 от Закона за публичните финанси и чл.33 от
Наредбата за условията и реда за съставяне на бюджетната
прогноза за местни дейности за следващите три години, за
съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на
Община Радомир ОПРАВОМОЩАВА кмета да извършва
компенсирани промени:
18.1. В частта за делегираните от държавата дейности – между
утвърдените показатели за разходите в рамките на една дейност,
с изключение на дейностите на делегиран бюджет, при условие, че
не се нарушават стандартите за делегираните от държавата
дейности и няма просрочени задължения в съответната делегирана
дейност;
18.2. В частта за местни дейности – между утвърдените разходи в
рамките на една дейност или от една дейност в друга, без да
изменя общия размер на разходите;
19. ВЪЗЛАГА на кмета:
19.1.Да определи бюджетите на второстепенните разпоредители с
бюджет;
19.2.Да организира разпределението на бюджета по тримесечия и
да утвърди разпределението;

19.3.Да информира общинския съвет в случай на отклонение на
средния темп на нарастване на разходите за местни дейности да
предлага конкретни мерки за трайно увеличаване на бюджетните
приходи и/или трайно намаляване на бюджетните разходи;
19.4.Да разработва детайлен разчет на сметките за средства от
Европейския съюз по отделните общински проекти, в
съответствие с изискванията на съответния орган и на МФ.
20. УПЪЛНОМОЩАВА кмета:
20.1. Да предоставя временни безлихвени заеми от временно
свободни средства по общинския бюджет и от сметките за
средства от ЕС за авансово финансиране на плащания по проекти,
финансирани със средства от Европейския съюз и по други
международни програми, включително и на бюджетни
организации, чийто бюджет е част от общинския бюджет.
20.2. За всеки отделен случай кметът на общината определя или
договаря срока на погасяване на заемите в съответствие с
условията на финансиращата програма, но не по-късно от края на
2017 година.
20.3. При предоставяне на временни безлихвени заеми от временно
свободни средства по общинския бюджет да се спазват
изискванията на чл.126 от ЗПФ.
20.4. Във всички останали случаи при възникване на потребност от
предоставяне на временни безлихвени заеми, кметът на общината
внася предложение за предоставянето им по решение на Общинския
съвет.
20.5. Да ползва временно свободните средства по бюджета на
общината за текущо финансиране на одобрените по бюджета на
общината разходи и други плащания, при условие, че не се
нарушава своевременното финансиране на делегираните от
държавата дейности в определените им размери, както и на
местните дейности, и се спазват относимите за общините
фискални правила по ЗПФ, като не се променя предназначението
на средствата в края на годината.
20.6.Да разработва и възлага подготовката на общински програми
и проекти и да кандидатства за финансирането им със средства
по структурни и други фондове на Европейския съюз и на други
донори, по национални програми и от други източници за
реализиране на годишните цели на общината за изпълнение на
общинския план за развитие.

20.7.Да кандидатства за средства от централния бюджет и други
източници за финансиране и за съфинансиране на общински
програми и проекти.
20.8.Да ограничава или спира финансирането на бюджетни
организации и субсидирани дейности при нарушаване на
бюджетната
и
финансовата
дисциплина
до
неговото
отстраняване.
20.9. Да представлява Община Радомир при водене на преговори от
регионален, национален или международен мащаб, свързани с
участието на общината в тях.
20.10. Да отразява служебно промените по общинския бюджет с
размера на постъпилите и разходвани средства от дарения и
спонсорства и в съответствие с волята на дарителя, донора.
21. Разходването на бюджетните средства /без целевите средства/
се осъществява при съблюдаване на следните приоритети:
21.1.Разходите за делегираните от държавата дейности се
извършват до размера на предоставените трансфери и се
използват по предназначение, като разходите за трудови
възнаграждения и стипендии са приоритетни.
21.2. Постъпилите собствени приходи се разходват при следната
поредност: за трудови разходи, за разходи по проекти,
финансирани със средства от ЕС, за разходи, свързани с дейности,
за които се събират такси, за хранителни продукти, неотложни
сезонни разходи – горива, ел.енергия, отопление, вода и неотложни
текущи ремонти.
22. ПРИЕМА за сведение протокола от публичното обсъждане на
бюджета за 2017 година.
23.На основание чл.56, ал.1 и ал.2 от ЗПФ в процеса на изпълнението
на
общинския
бюджет,
изменението
на
бюджетните
взаимоотношения с ЦБ влиза в сила от датата, посочена в
писменото уведомление на министъра на финансите, като
промените се извършват служебно по бюджет 2017 г. без решения
на ОбС. С получените като трансфер бюджетни и извънбюджетни
средства служебно се увеличава размерът на общинския бюджет в
приходната и разходната му част, без решение на Общинския
съвет.

Неразделна част към бюджета на Община Радомир за 2017 година
са: Приложения №№ 1,1.1,2,3,4,5,6,7, годишен доклад по дълга на
Община Радомир и протокол от публично обсъждане на проект на
бюджет на Община Радомир за 2017 година.
Гласуване по разходната част на бюджет 2017 г.
/общ брой съветници-21, присъствали по време на поименното гласуване– 21/
/”за”- 11,“против”- 8, “въздържал се”- 2/
Гласуване като цяло на бюджет 2017 г.
/общ брой съветници-21, присъствали по време на поименното гласуване– 20/
/”за”- 11,“против”- 6, “въздържал се”- 3/

СВЕТОСЛАВ КИРИЛОВ /П/
Председател на Общински съвет-Радомир

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

РЕШЕНИЕ №4
31.01.2017 г.
ПРОТОКОЛ №1
Общински съвет-Радомир на свое заседание, проведено на 31.01.2017г. ,
обсъди първа точка от дневния ред –Докладни записки, Докладна записка,
вх.№ С-8/18.01.2017 г., относно създаване на местна комисия за обществен ред
и сигурност в Община Радомир и приемане на правилник за състава и
дейността й, 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 гласуване, на
основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА и подписан договор за сигурност в
Община Радомир № 358/09.05.2016 г. и споразумение № 606/21.12.2016 г.
между кмета на Община Радомир Пламен Алексиев и началника на РУ
Радомир Павел Джалев и с цел опазване живота, здравето и имуществото
на гражданите, собствеността на обществените организации,опазване на
обществения ред и сигурност на населението, Общински съвет-Радомир
прие
РЕШЕНИЕ №4
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-РАДОМИР:
1. СЪЗДАВА местна комисия за обществен ред и сигурност в
Община Радомир за мандата на местната власт 2015г.-2019 г. и
одобрява поименния й състав, както следва:
Председател: Пламен Станков Алексиев-кмет на Община
Радомир
Секретар: Николай Валериев Атанасов – специалист ОМП
Членове: 1.Павел Альошов Джалев – началник РУ на МВРРадомир
2.инж.Тодор Димитров Тодоров – гл.инспектор
районна служба „ПБЗН“- Радомир
3.Аделина
Григорова
Антова
–
главен
юрисконсулт в Община Радомир

4.Теодор Асенов Гарев – секретар на МКБППМН
в Община Радомир
5.инж.Веселин Василев Владов – началник ТП
ДГС „Радомир“
6.Славчо Стойчов Душков – кмет на кметство
– село Друган
7.Ана Здравкова Златкова – кмет на кметство
– село Червена могила
8.Светослава Георгиева Асенова – директор
Дирекция „Социално подпомагане“ град Радомир
9.Стойчо Асенов Петров – общински съветник в
Общински съвет-Радомир
2.ПРИЕМА Правилник за състава и дейността на местна
комисия за обществен ред и сигурност в Община Радомир
/общ брой съветници-21, присъствали по време на гласуването– 20/
/”за”- 20,“против”- няма, “въздържал се”- няма/

СВЕТОСЛАВ КИРИЛОВ /П/
Председател на Общински съвет-Радомир

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

РЕШЕНИЕ №5
31.01.2017 г.
ПРОТОКОЛ №1
Общински съвет-Радомир на свое заседание, проведено на 31.01.2017г. ,
обсъди първа точка от дневния ред –Докладни записки, Докладна записка,
вх.№ С-6/17.01.2017 г., относно Отчет за изпълнение на годишната програма
за управление и разпореждане с имоти-общинска собственост за 2016 г., 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 станалите разисквания и извършеното поименно гласуване, на
основание чл.3, ал. 3 от Наредба за общинската собственост, Общински
съвет-Радомир прие
РЕШЕНИЕ №5
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-РАДОМИР ПРИЕМА Отчет за
изпълнение на годишната програма за управление и разпореждане с
имоти – общинска собственост за 2016 година.
/общ брой съветници-21, присъствали по време на поименното гласуване– 20/
/”за”- 20,“против”- няма, “въздържал се”- няма/

СВЕТОСЛАВ КИРИЛОВ /П/
Председател на Общински съвет-Радомир

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

РЕШЕНИЕ №6
31.01.2017 г.
ПРОТОКОЛ №1
Общински съвет-Радомир на свое заседание, проведено на 31.01.2017г. ,
обсъди първа точка от дневния ред –Докладни записки, Докладна записка,
вх.№ С-7/17.01.2017 г., относно приемане на Програма за управление и
разпореждане с имоти-общинска собственост за 2017 г., 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 станалите разисквания и извършеното поименно гласуване, на
основание чл.21, ал.1,т.12 от ЗМСМА, чл.8, ал.9 от Закона за
общинската собственост и чл.3, ал.2 от Наредба за общинската
собственост за изпълнение на целите, принципите и приоритетите на
мандатната стратегия, Общински съвет-Радомир прие
РЕШЕНИЕ №6
ОБЩИНСКИ
СЪВЕТ-РАДОМИР
ПРИЕМА
годишна
програма за управление и разпореждане с имоти-общинска
собственост, която може да се актуализира през текущата
година.
/общ брой съветници-21, присъствали по време на поименното гласуване– 20/
/”за”- 20,“против”- няма, “въздържал се”- няма/

СВЕТОСЛАВ КИРИЛОВ /П/
Председател на Общински съвет-Радомир

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

РЕШЕНИЕ №7
31.01.2017 г.
ПРОТОКОЛ №1
Общински съвет-Радомир на свое заседание, проведено на 31.01.2017г. ,
обсъди първа точка от дневния ред –Докладни записки, Докладна записка,
вх.№ С-12/19.01.2017 г., относно приемане на Отчет за изпълнение на годишен
план за действие по изпълнението на общинска стратегия за развитие на
социалните услуги в Община Радомир за 2016 г., с вносител: Пламен Алексиевкмет на Община Радомир,както и становището на ПК“Здравеопазване,
социална политика, образование, наука, култура и духовни дейности“.

След извършеното гласуване, на основание чл.36б, ал.4 от ППЗСП,
чл.21, ал.1,т.23 от ЗМСМА и чл.5, т.14 от правилника за организацията
и дейността на Общински съвет-Радомир, неговите комисии и
взаимодействието му с общинската администрация, Общински съветРадомир прие
РЕШЕНИЕ №7
ОБЩИНСКИ
СЪВЕТ-РАДОМИР
ПРИЕМА
Отчет
за
изпълнението на годишен план за действие по изпълнението на
общинска стратегия за развитие на социалните услуги в Община
Радомир 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

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

РЕШЕНИЕ №8
31.01.2017 г.
ПРОТОКОЛ №1
Общински съвет-Радомир на свое заседание, проведено на 31.01.2017г. ,
обсъди първа точка от дневния ред –Докладни записки, Докладна записка,
вх.№ С-11/19.01.2017 г., относно приемане на годишен план за действие по
изпълнение на общинска стратегия за развитие на социалните услуги в
Община Радомир за 2017 г., с вносител: Пламен Алексиев-кмет на Община
Радомир,както и становището на ПК“Здравеопазване, социална политика,
образование, наука, култура и духовни дейности“.

След извършеното гласуване, на основание чл.36б, ал.4 от ППЗСП,
чл.21, ал.1,т.23 от ЗМСМА и чл.5, т.14 от Правилника за организацията
и дейността на Общински съвет-Радомир, неговите комисии и
взаимодействието му с общинската администрация, Общински съветРадомир прие
РЕШЕНИЕ №8
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-РАДОМИР ПРИЕМА Годишен план за
изпълнение на социалните услуги в Община Радомир за 2017 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

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

РЕШЕНИЕ №9
31.01.2017 г.
ПРОТОКОЛ №1
Общински съвет-Радомир на свое заседание, проведено на 31.01.2017г. ,
обсъди първа точка от дневния ред –Докладни записки, Докладна записка,
вх.№ С-10/19.01.2017 г., относно приемане на общински план за подкрепа на
интеграционните политики за 2017-2020 г., с вносител: Пламен Алексиев-кмет
на Община Радомир,както и становището на ПК“Здравеопазване, социална
политика, образование, наука, култура и духовни дейности“.

След станалите разисквания и извършеното гласуване, съгласно писмо
с изх.№ 08-00-7/12.01.2017 г. на д-р Александър Александров – областен
управител на област Перник и чл.21, ал.1,т.23 от ЗМСМА, чл.5, т.14 от
Правилника за организацията и дейността на Общински съвет-Радомир,
неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация,
Общински съвет-Радомир прие
РЕШЕНИЕ №9
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-РАДОМИР ПРИЕМА Общински план за
подкрепа на интеграционните политики за 2017-2020 г.
/общ брой съветници-21, присъствали по време на гласуването– 19/
/”за”- 14,“против”- 5, “въздържал се”- няма/

СВЕТОСЛАВ КИРИЛОВ /П/
Председател на Общински съвет-Радомир

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

Р Е Ш Е Н И Е № 10
31.01.2017 г.
ПРОТОКОЛ №1
Общински съвет-Радомир на свое заседание, проведено на 31.01.2017г. ,
обсъди първа точка от дневния ред –Докладни записки, Докладна записка,
вх.№ С-5/17.01.2017 г., относно приемане на План за работа с младежите през
2017 г., с вносител: Пламен Алексиев-кмет на Община Радомир,както и
становището на ПК“Европейски, национални и други програми и проекти,
работа с децата и младежта, спорт и туризъм“.

След извършеното гласуване, на основание чл.21, ал.12 от ЗМСМА и
във връзка с чл.15, ал.1 и ал.3, чл.16, ал.1 от Закона за младежта,
Общински съвет-Радомир прие
Р Е Ш Е Н И Е № 10

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-РАДОМИР ПРИЕМА План за работа с
младежите през 2017 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

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 № 11
31.01.2017 г.
ПРОТОКОЛ №1
Общински съвет-Радомир на свое заседание, проведено на 31.01.2017г. ,
обсъди първа точка от дневния ред –Докладни записки, Докладна записка,
вх.№ С-18/20.01.2017 г., относно приемане на решение за изразяване на
предварително съгласие за започване на процедура по изменение на регулация, с
която се засягат имоти-общинска собственост, 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 гласуване, Общински съвет-Радомир прие
Р Е Ш Е Н И Е № 11

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-РАДОМИР, на основание чл.6 от Наредба
за общинската собственост, ИЗРАЗЯВА предварително съгласие
за започване на процедура по изменение на регулация, с която се
засягат имоти общинска собственост на територията на град
Радомир, съгласно приложено мотивирано предложение по чл.135,
ал.2 от ЗУТ, като в границите на УПИ II – за военно поделение, кв.7
се създават три нови урегулирани поземлени имоти XIII, XIV и XV,
всички в кв.7 по регулационния план на град Радомир.
/общ брой съветници-21, присъствали по време на гласуването– 20/
/”за”- 16,“против”- 2, “въздържал се”- 2/

СВЕТОСЛАВ КИРИЛОВ/П/
Председател на Общински съвет-Радомир

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

Р Е Ш Е Н И Е № 12
31.01.2017 г.
ПРОТОКОЛ №1
Общински съвет-Радомир на свое заседание, проведено на 31.01.2017г. ,
обсъди първа точка от дневния ред –Докладни записки, Докладна записка,
вх.№ С-9/19.01.2017 г., относно продажба на общинска недвижима собственост
– УПИ XV в кв.14 по плана на село Касилаг, 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 № 12
1. 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 XV в кв.14 по плана на село Касилаг, Община Радомир, с площ от 2000
кв.м., одобрен със заповед № 256/16.05.1989 г. на ОНС-Перник и заповед №
333/05.08.2005 г. на кмета на Община Радомир, ведно с изградена масивна
двуетажна сграда на дървен гредоред /бившо училище и бивш старчески дом/,
със застроена площ от 240 кв.м. при граници: север-УПИ XVI, изток – УПИ XII153, 108 и УПИ IX-151, юг – улица с ок 71 и ок 72 и запад – улица с ок 71, ок 70, ок
69, ок 68а и ок 67, актуван с АОС № 1490/11.12.2006 г., при първоначална
тръжна цена от 19 844.57 лв./деветнадесет хиляди осемстотин четиридесет и
четири лева и петдесет и седем стотинки/ без включен ДДС, определена от
лицензиран оценител.
2. ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-РАДОМИР ВЪЗЛАГА на кмета на Община
Радомир да проведе процедурата по търга, съгласно Наредба за общинската
собственост и сключи договор за продажбата със спечелилия търга.
/общ брой съветници-21, присъствали по време на поименното гласуване– 20/
/”за”- 20,“против”- няма, “въздържал се”- няма/

СВЕТОСЛАВ КИРИЛОВ /П/
Председател на Общински съвет-Радомир

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

Р Е Ш Е Н И Е № 13
31.01.2017 г.
ПРОТОКОЛ №1
Общински съвет-Радомир на свое заседание, проведено на 31.01.2017г. ,
обсъди първа точка от дневния ред –Докладни записки, Докладна записка,
вх.№ С-13/19.01.2017 г., относно отпускане на финансова помощ на Милена
Миткова Димитрова-майка на Иво Ивов Христов от град Радомир, с
вносител: Пламен Алексиев-кмет на Община Радомир,както и становищата
на ПК“Здравеопазване, социална политика, образование, наука, култура и
духовни дейности“и ПК“Бюджет, финанси и инвестиционна политика“.

След извършеното поименно гласуване, на основание чл.11, ал.1 и ал.2
от ЗСП, 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 № 13

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-РАДОМИР ДАВА СЪГЛАСИЕ да бъде
отпусната финансова помощ в размер на 920 /деветстотин и
двадесет/ лева на Милена Миткова Димитрова, майка на Иво
Ивов Христов, живущи в град Радомир, ул.“Люлякова“ № 70.

/общ брой съветници-21, присъствали по време на поименното гласуване– 19/
/”за”- 19,“против”- няма, “въздържал се”- няма/

СВЕТОСЛАВ КИРИЛОВ /П/
Председател на Общински съвет-Радомир

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

Р Е Ш Е Н И Е № 14
31.01.2017 г.
ПРОТОКОЛ №1
Общински съвет-Радомир на свое заседание, проведено на 31.01.2017г. ,
обсъди първа точка от дневния ред –Докладни записки, Докладна записка,
вх.№ С-14/19.01.2017 г., относно отпускане на финансова помощ на Александър
Георгиев Димитров от град Радомир, с вносител: Пламен Алексиев-кмет на
Община Радомир,както и становищата на ПК“Здравеопазване, социална
политика, образование, наука, култура и духовни дейности“и ПК“Бюджет,
финанси и инвестиционна политика“.

След извършеното поименно гласуване, на основание чл.11, ал.1 и ал.2
от ЗСП, 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 № 14

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-РАДОМИР ДАВА СЪГЛАСИЕ да бъде
отпусната финансова помощ в размер на 500 /петстотин/ лева на
Александър Георгиев Димитров, живущ в град Радомир,
ж.к.“Тракия“ бл.1, вх.В, ап.21.
/общ брой съветници-21, присъствали по време на поименното гласуване– 19/
/”за”- 19,“против”- няма, “въздържал се”- няма/

СВЕТОСЛАВ КИРИЛОВ /П/
Председател на Общински съвет-Радомир

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

Р Е Ш Е Н И Е № 15
31.01.2017 г.
ПРОТОКОЛ №1
Общински съвет-Радомир на свое заседание, проведено на 31.01.2017г. ,
обсъди първа точка от дневния ред –Докладни записки, Докладна записка,
вх.№ С-15/19.01.2017 г., относно отпускане на финансова помощ на Милчо
Иванов Ковачев от град Радомир, с вносител: Пламен Алексиев-кмет на
Община Радомир,както и становищата на ПК“Здравеопазване, социална
политика, образование, наука, култура и духовни дейности“и ПК“Бюджет,
финанси и инвестиционна политика“.

След извършеното поименно гласуване, на основание чл.11, ал.1 и ал.2
от ЗСП, 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 № 15

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-РАДОМИР ДАВА СЪГЛАСИЕ да бъде
отпусната финансова помощ в размер на 500 /петстотин/ лева на
Милчо Иванов Ковачев, живущ в град Радомир, ул.“Иван Соколов“
№ 42.
/общ брой съветници-21, присъствали по време на поименното гласуване– 19/
/”за”- 19,“против”- няма, “въздържал се”- няма/

СВЕТОСЛАВ КИРИЛОВ /П/
Председател на Общински съвет-Радомир

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

Р Е Ш Е Н И Е № 16
31.01.2017 г.
ПРОТОКОЛ №1
Общински съвет-Радомир на свое заседание, проведено на 31.01.2017г. ,
обсъди първа точка от дневния ред –Докладни записки, Докладна записка,
вх.№ С-16/19.01.2017 г., относно отпускане на финансова помощ на Мария
Живкова Ризова от град Радомир, с вносител: Пламен Алексиев-кмет на
Община Радомир,както и становищата на ПК“Здравеопазване, социална
политика, образование, наука, култура и духовни дейности“и ПК“Бюджет,
финанси и инвестиционна политика“.

След извършеното поименно гласуване, на основание чл.11, ал.1 и ал.2
от ЗСП, 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 № 16

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-РАДОМИР ДАВА СЪГЛАСИЕ да бъде
отпусната финансова помощ в размер на 700 /седемстотин/ лева
на Мария Живкова Ризова, живуща в град Радомир,
ж.к.“Гърляница“ бл.44, ап.1.
/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

