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 № 154
24.10.2017 г.
П Р О Т О К О Л № 10
Общински съвет-Радомир на свое заседание, проведено на 24.10.2017г. ,
обсъди първа точка от дневния ред –Докладни записки, Докладна записка,
вх.№ С-191/16.10.2017 г., относно изменение и допълнение на Наредбата за
общинската собственост /чл.8, ал.2 от ЗОС/, приета с Решение № 60/26.04.2013
г. по Протокол № 4 на Общински съвет-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 поименното гласуване,
на основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, във връзка с чл.38, ал.1 и чл.37, ал.1
от Закона за общинската собственост, Общински съвет-Радомир прие
Р Е Ш Е Н И Е № 154

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-РАДОМИР ПРИЕМА следното изменение
и допълнение на Наредбата за общинската собственост /чл.8, ал.2
от ЗОС/, приета с Решение № 60/26.04.2013 година по Протокол №
4 на Общински съвет-Радомир:
§ 1. чл.53 се изменя, както следва:
„Когато с влязъл в сила ПУП се предвижда надстрояване или
пристрояване на съществуваща жилищна сграда,построена върху
общинска земя въз основа на отстъпено право на строеж, което
няма да доведе до обособяване на самостоятелен обект, право на
надстрояване се учредява от кмета на община Радомир без търг
или конкурс по пазарна цена, определена от лице-оценител на
имоти, отговарящо на условията по § 1, т.4 от допълнителните
разпоредби на Закона за общинска собственост, след решение на
общински съвет-Радомир“.
§ 2. чл.54 се изменя, както следва:
„Право на пристрояване за изграждане на външни стълбища,
разширение на кухни, тераси и други съоръжения се учредява от

кмета на община Радомир, по молба на собствениците на
жилищната сграда, след решение на общински съвет-Радомир“.
ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
§3.Измененията и допълненията в Наредбата за
общинската собственост /чл.8, ал.2 от ЗОС/, приета с Решение №
60/26.04.2013 година по Протокол № 4 на Общински съвет-Радомир,
влизат в сила от датата на приемане на решението на Общински
съвет-Радомир.
§4.Решението на Общински съвет-Радомир да се публикува
поне в един местен всекидневник.
/общ брой съветници-21, присъствали по време на поименното гласуване– 21/
/”за”- 21,“против”- няма, “въздържал се”- няма/

СВЕТОСЛАВ КИРИЛОВ /П/
Председател на Общински съвет-Радомир

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

Р Е Ш Е Н И Е № 155
24.10.2017 г.
П Р О Т О К О Л № 10
Общински съвет-Радомир на свое заседание, проведено на 24.10.2017г. ,
обсъди първа точка от дневния ред –Докладни записки, Докладна записка,
вх.№ С-182/05.10.2017 г., относно приемане на промяна на годишен план за
ползване на дървесина от горските територии – общинска собственост през
2017 година, 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 № 155
1.ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-РАДОМИР ПРИЕМА обема на ползване от
горските територии – общинска собственост за 2017 година, за които е
проведена тръжна процедура и са подписани договори за продажба на
дървесината да бъде увеличаван с инвентаризираните нови количества
съхнеща дървесина в тези обекти.
2. Ползването да бъде планирано и осъществено в съответствие с
горскостопанския план на община Радомир, утвърден със заповед № РД-05511/07.11.2013 г. на Регионална дирекция по горите-град Кюстендил и
изискванията на Закона за горите и подзаконовите нормативни актове.
/общ брой съветници-21, присъствали по време на поименното гласуване– 21/
/”за”- 16,“против”- няма, “въздържал се”- 5/

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 № 156
24.10.2017 г.
П Р О Т О К О Л № 10
Общински съвет-Радомир на свое заседание, проведено на 24.10.2017г. ,
обсъди първа точка от дневния ред –Докладни записки, Докладна записка,
вх.№ С-188/12.10.2017 г., с вносител: Светослав Кирилов-председател на ОбСРадомир , както и становищата на ПК“Стопанска политика, земеделие, гори,
екология, устройство на територията, строителство, транспорт,
приватизационен и следприватизационен контрол“и ПК“Обществен ред,
законност, местно самоуправление и общинска собственост“.

След станалите разисквания и извършеното поименно гласуване, на
основание чл.28, ал.1,т.2 от ЗАТУРБ, във връзка с чл.21, ал.1, т.17 и т.20
от ЗМСМА, Общински съвет-Радомир прие
Р Е Ш Е Н И Е № 156

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-РАДОМИР ДАВА СЪГЛАСИЕ за
провеждане на референдум за отделяне на село Косача от общинаКовачевци и присъединяването му към община-Радомир, предвид
постъпило искане за това с вх.№ ОС-138/11.10.2017 година от
инициативен комитет при условията на чл.28 от ЗАТУРБ.
/общ брой съветници-21, присъствали по време на поименното гласуване– 21/
/”за”- 11,“против”- 6, “въздържал се”- 4/

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 № 157
24.10.2017 г.
П Р О Т О К О Л № 10
Общински съвет-Радомир на свое заседание, проведено на 24.10.2017г. ,
обсъди първа точка от дневния ред –Докладни записки, Докладна записка,
вх.№ С-186/12.10.2017 г., относно разглеждане на предложение и приемане на
решение за присъждане на званието „Почетен гражданин на град Радомир“ по
повод Деня на града – 26 октомври, с вносител: Светослав Кириловпредседател на Общински съвет-Радомир, както и становището на
ПК“Здравеопазване, социална политика, образование, наука, култура и
духовни дейности“.

След станалите разисквания и извършеното гласуване, на основание
чл.21, т.2 от ЗМСМА, чл.5, т.24 от Правилника за организацията и
дейността на Общински съвет-Радомир, неговите комисии и
взаимодействието му с общинската администрация, чл.40 от Наредбата
за символите, почетните знаци и званията на град Радомир, и послучай
Деня на града – 26-ти октомври, Общински съвет-Радомир прие
Р Е Ш Е Н И Е № 157
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-РАДОМИР УДОСТОЯВА със званието
„Почетен гражданин на град Радомир“ САШО БОРИСОВ
ХРИСТОВ за цялостен принос в сферата на спорта в ОбщинаРадомир.
/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

Р Е Ш Е Н И Е № 158
24.10.2017 г.
П Р О Т О К О Л № 10
Общински съвет-Радомир на свое заседание, проведено на 24.10.2017г. ,
обсъди първа точка от дневния ред –Докладни записки, Докладна записка,
вх.№ С-185/10.10.2017 г., относно приемане на Програма за енергийна
ефективност на Община Радомир за периода 2017-2022 г., с вносител: Пламен
Алексиев-кмет на Община Радомир, както и становищата на ПК“Стопанска
политика, земеделие, гори, екология, устройство на територията,
строителство, транспорт, приватизационен и следприватизационен
контрол“ и ПК“Европейски, национални и други програми и проекти, работа с
децата и младежта, спорт и туризъм“.

След станалите разисквания и извършеното гласуване, на основание
чл.21, ал.1,т.12 от ЗМСМА и чл.12, ал.1-ал.4 от Закона за енергийната
ефективност, Общински съвет-Радомир прие
Р Е Ш Е Н И Е № 158

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-РАДОМИР ПРИЕМА Програма за
енергийна ефективност на Община Радомир за периода 2017-2022
година.
/общ брой съветници-21, присъствали по време на гласуването– 17/
/”за”- 17,“против”- няма, “въздържал се”- няма/

СВЕТОСЛАВ КИРИЛОВ /П/
Председател на Общински съвет-Радомир

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 № 159
24.10.2017 г.
П Р О Т О К О Л № 10
Общински съвет-Радомир на свое заседание, проведено на 24.10.2017г. ,
обсъди първа точка от дневния ред –Докладни записки, Отчет, вх.№ С189/13.10.2017 г., относно финансово-икономическото състояние на „Байкал1“ЕООД /изпълнение на работна /бизнес/програма/, с вносител: инж.Кирил
Кирилов – ВрИД управител на „Байкал-1“ЕООД, 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.24 от ЗМСМА, във връзка с чл.26, ал.2 от
Наредбата за търговските дружества с общинско участие, Общински
съвет-Радомир прие
Р Е Ш Е Н И Е № 159

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-РАДОМИР ПРИЕМА Отчет за
финансово икономическото състояние /изпълнение на бизнес
програмата/ на „Байкал 1“ЕООД със седалище: село Байкалско,
Община Радомир за 2017 година.
/общ брой съветници-21, присъствали по време на поименното гласуване– 21/
/”за”- 19,“против”- няма, “въздържал се”- 2/

СВЕТОСЛАВ КИРИЛОВ /П/
Председател на Общински съвет-Радомир

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

Р Е Ш Е Н И Е № 160
24.10.2017 г.
П Р О Т О К О Л № 10
Общински съвет-Радомир на свое заседание, проведено на 24.10.2017г. ,
обсъди първа точка от дневния ред –Докладни записки, Докладна записка,
вх.№ С-187/13.10.2017 г., относно актуализация на поименен списък за
капиталови разходи, финансирани със средства от целевата субсидия на
Община Радомир за 2017 година и трансформиране на целевата субсидия за
капиталови разходи на Община Радомир за 2017 година в целеви трансфер за
неотложни текущи ремонти на общински пътища и на улична мрежа, 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.6 от ЗМСМА, чл.124, ал.3 от ЗПФ, чл.51 и чл.89
от ЗДБРБ за 2017 година, Общински съвет-Радомир прие
Р Е Ш Е Н И Е № 160

I.ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-РАДОМИР ДАВА СЪГЛАСИЕ да бъде
извършена компенсирана промяна в поименния списък на
капиталовите разходи, финансирани със средства от целевата
субсидия за 2017 година на община Радомир, както следва:
АКТУАЛИЗАЦИЯ НА ПОИМЕНЕН СПИСЪК ЗА КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ НА
ОБЩИНА РАДОМИР ЗА 2017г.
ФИНАНСИРАНИ СЪС СРЕДСТВА ОТ ЦЕЛЕВАТА СУБСИДИЯ
№
1
I

Наименование
2
МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ
Функция I - Общи държавни служби
Основен ремонт на общинска сграда - крило над
ДСК

функция
3

1

целева субсидия за
капиталови разходи
Било
4

50 000

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

Става
5

50 000

1

Изпълнение на инженерни дейности към
обект"Териториите на с.Бобораци"водопонизителна система.

6

60 000

60 000

2

Проучвателно-проектански дейности на
обект"Чьоклево езеро"

6

45 000

45 000

3

Генерален план за организация на движението в
град Радомир

6

5 000

5 000

4

Вертикална планировка на ул."Батенберг"
гр.Радомир

6

58 000

58 000

5

Вертикална планировка на ул."Цар Освободител"
гр.Радомир

6

35 000

35 000

6

Вертикална планировка на ул."Дупнишка"
гр.Радомир

6

40 000

40 000

7

Вертикална планировка на Градски парк
гр.Радомир

6

80 000

80 000

8

Оцифряване на съществуващи кадастрални и
регулационни планове на селата: Горна Диканя,
Гълъбник, Дебели лаг, Долна Диканя, Долни
Раковец, Дрен, Друган, Извор, Стефаново

6

80 000

80 000

7

20 000

20 000

473 000

473 000

8

65 000

55 038

8

20 000

43 718

8

20 000

13 108

8

45 000

110 970

8

10 000

1 942

8

88 700

9 076

8

15 000

29 848

Общо по т.III - Ремонт на местни общински
пътища

263 700

263 700

Общо по т.I,т.II

736 700

736 700

736 700

736 700

Функция VII - Почивно дело и култура
9

Ремонт на Дом на покойника гр.Радомир
Общо по т.I Местни дейности

II

Ремонт на местни общински пътища

1

Ремонт на път PER 1131/ІІІ-627/ от с. Друган до с.
Старо село- /І -1/ 4,7 км

2
3
4
5
6
7

Ремонт на път PER 3137 /І-6/ Радомир - х. Орлите 5,3 км
Ремонт на път PER 2135 с.Стефаново-с.Долни
Раковец -0,9 км
Ремонт на път PER 1120/І-1/ от пътя ІІІ - 627 ,
Д.Диканя-Дупница-с.Дрен- /І -1/-2,3 км
Ремонт на път PER 3138 от пътя ІІІ - 627 ,
Радомир-Друган/Подстанция Червена могила-2,9
км
Ремонт на път PER 2126/III-603/, КопаницаКосача/Радибош-яз.Пчелина/ - 8,000 км
Ремонт на път PER 3139/I-6/, Радомирмах."Арбанаси"

Всичко за общината:

II.ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-РАДОМИР ДАВА СЪГЛАСИЕ кметът на
община Радомир да направи предложение до министъра на
финансите за трансформиране на средствата от целевата
субсидия за капиталови разходи по чл.51 от ЗДБРБ за 2017 година в
целеви трансфер за финансиране на разходите на общината за
извършване на неотложен текущ ремонт на общински път, със
следните данни:
1.Наименование на обектите /позициите на капиталовите
разходи, за които се предлага намаление на финансирането:
1.1.Обект: Ремонт на път РЕR 3139 /I-6/ Радомир-махала
„Арбанаси“ – намаление с 29 848 лв.
2.Наименование на обектите за текущ ремонт, за които се
предлага финансиране с трансформираната целева субсидия за
капиталови разходи:
2.1. Обект: Ремонт на ул.“Милан Грънчаров“ град Радомир в
размер на 29 848 лв.
/общ брой съветници-21, присъствали по време на поименното гласуване– 21/
/”за”- 14,“против”- няма, “въздържал се”- 7/

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 № 161
24.10.2017 г.
П Р О Т О К О Л № 10
Общински съвет-Радомир на свое заседание, проведено на 24.10.2017г. ,
обсъди първа точка от дневния ред –Докладни записки, Докладна записка,
вх.№ С-184/10.10.2017 г., относно продажба на общинска недвижима
собственост – УПИ III в кв.78 по плана на град Радомир, 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,
Общински съвет-Радомир прие
Р Е Ш Е Н И Е № 161
1.ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-РАДОМИР, на основание чл.21, а.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 поземлен имот с идентификатор
61577.501.3008 /землище шестдесет и една хиляди петстотин
седемдесет и седем, кадастрален район петстотин и едно, имот
три хиляди и осем/, съгласно кадастралната карта и
кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-75/10.11.2015
г. на Изпълнителен директор на АГКК, адрес на поземления имот:
гр.Радомир, ул.“Райко Даскалов“ № 46-а, с площ: 1638 кв.м./хиляда
шестстотин тридесет и осем квадратни метра/, трайно
предназначение на територията: Урбанизирана, начин на трайно
ползване: За обект комплекс за здравеопазване, номер по предходен
план: квартал: 78, парцел III, при съседи: имоти с идентификатор
61577.501.3005; 61577.501.3183;61577.501.9632;61577.501.3007, актуван с
АОС № 3710/10.10.2017 г. на Радослав Людмилов Йорданов с
постоянен адрес: град Радомир, ул.“Оборище“ № 9 за сумата от
40 884.48 /четиридесет хиляди осемстотин осемдесет и четири

лева и четиридесет и осем стотинки/, без включен ДДС,
определена от лицензиран експерт оценител и утвърдена от
Общински съвет-Радомир.
2. ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-РАДОМИР ВЪЗЛАГА на кмета на
Община-Радомир да сключи договор за продажба.
/общ брой съветници-21, присъствали по време на поименното гласуване– 21/
/”за”- 16,“против”- 1, “въздържал се”- 4/

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 № 162
24.10.2017 г.
П Р О Т О К О Л № 10
Общински съвет-Радомир на свое заседание, проведено на 24.10.2017г. ,
обсъди първа точка от дневния ред –Докладни записки, Докладна записка,
вх.№ С-183/09.10.2017 г., относно отдаване под наем на терен – публична
общинска собственост – терен за търговска дейност, находящ се в град
Радомир, ул.“Люлякова“, 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 извършеното поименно гласуване, на основание чл.21, ал.1,т.8
от ЗМСМА, чл.14, ал.7 от Закона за общинската собственост и чл.23,
ал.2 от Наредбата за общинската собственост, Общински съвет-Радомир
прие
Р Е Ш Е Н И Е № 162
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-РАДОМИР РАЗРЕШАВА отдаването
под наем на част от терен – публична общинска собственост за
срок от 5 /пет/години, след провеждане на публичен търг, както
следва: 1. Терен от 10 кв.м. за търговска дейност, находящ се в град
Радомир, ул.“Люлякова“ при първоначална месечна наемна цена
40.00 лв./четиридесет лева/ без включен ДДС.
/общ брой съветници-21, присъствали по време на поименното гласуване– 20/
/”за”- 19,“против”- няма, “въздържал се”- 1/

СВЕТОСЛАВ КИРИЛОВ /П/
Председател на Общински съвет-Радомир

