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 № 178
19.12.2017 г.
П Р О Т О К О Л № 12
Общински съвет-Радомир на свое заседание, проведено на 19.12.2017г. ,
обсъди втора точка от дневния ред –Докладни записки, Докладна записка,
вх.№ С-227/08.12.2017 г., относно План за работа на Общински съветРадомир/приоритетни теми за разглеждане на заседания/ през 2018 година, 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 „Европейски, национални и други
програми и проекти, работа с децата и младежта, спорт и туризъм“, ПК
„Обществен ред, законност, местно самоуправление и общинска
собственост“ и ПК по етика и конфликт на интереси.

След извършеното гласуване, на основание чл.21,ал.1, т.23 от
ЗМСМА, Общински съвет-Радомир прие
Р Е Ш Е Н И Е № 178

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-РАДОМИР ПРИЕМА План за работата
на Общинския съвет за 2018 година /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 2018 година.
Вносител: Кмет на община Радомир

3.Отчет на програмата за управление и разпореждане с имотиобщинска собственост за 2017 година /чл.3, ал.3 от Наредба за
общинската собственост/
Вносител: Кмет на община Радомир
4.Програма за управление и разпореждане с имоти-общинска
собственост за 2018 година /чл.3, ал.2 от Наредба за общинската
собственост/
Вносител: Кмет на община Радомир
5.План за работа с младежите през 2018 година
Вносител: Кмет на община Радомир
6.Отчет за дейността на Общински съвет-Радомир и неговите
комисии за периода 01.07.2017 г. – 31.12.2017 г.
Вносител: Председател на Общински съвет-Радомир
7.Отчет за изпълнение на актовете, приети от Общински съветРадомир за периода от 01.07.2017 г. до 31.12.2017 г. /съгласно чл.44,
ал.1, т.7 от ЗМСМА/
Вносител: Кмет на община Радомир
МЕСЕЦ ФЕВРУАРИ
1.Отчет за изпълнение 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 2017 година.
Вносител: Кмет на община Радомир
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.Годишни отчети и баланси за 2017 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
5.Отчет за изпълнение на Годишен план за дейностите за подкрепа
за личностно развитие на община Радомир за 2017 г.
Вносител: Кмет на община Радомир
6.Приемане на Годишен план за дейностите за подкрепа за
личностно развитие на община Радомир за 2018 г.
Вносител: Кмет на община Радомир
МЕСЕЦ МАРТ
1.Отчет за изпълнение на годишния план на общинската
стратегия за развитие на социалните услуги през 2017 година.
Вносител: Кмет на община Радомир
2.Отчет за изпълнение на общинската програма за закрила на
детето за 2017 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.
Вносители: Кмет на община Радомир, Началник РУП – Радомир
4.Годишен отчет за изпълнението на бюджета на община Радомир
за 2017 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 31.12.2017
година /съгласно чл.9, ал.1 от ЗОД/
Вносител: Кмет на община Радомир
5.Актуализация на Наредбата за преместваемите съоръжения на
територията на община Радомир.
МЕСЕЦ АПРИЛ
1.Доклад за изпълнението на Плана за развитие на община Радомир
/чл.23 от ЗРР/.
Вносител: Кмет на община Радомир
2.Доклади от 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 2017 г.
Вносители: председатели на читалищни настоятелства
3.Доклад относно номинации за: награда „Радомир“ в системата
на образованието и културата“; награда за абитуриенти
отличници; награждаване на културни и просветни дейци;
Вносител: Кмет на община Радомир
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

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.
МЕСЕЦ ЮЛИ
1.Отчет за дейността на Общински съвет-Радомир и на неговите
комисии за периода от 01.01.2018 г. до 30.06.2018 г. /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 01.01.2018 г. до 30.06.2018 г. /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 2018 г.
Вносител: Кмет на община Радомир
4.Предложения за включване в Списъка на средищни и защитени
детски градини и училища в община Радомир.
Вносител: Кмет на община Радомир
5.Предложения за маломерни и слети паралелки в училищата на
територията на община Радомир.
Вносител: Кмет на община Радомир
МЕСЕЦ СЕПТЕМВРИ
1.Анализ на състоянието на образователната система в община
Радомир и готовност за започване на учебната 2018-2019 г.
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
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 Наредба 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.
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 2017 г. до месец ноември 2018 г. /съгласно чл.66а от ЗОС и
чл.18, ал.3 от Наредба 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
4.Приемане на Програма за развитие на читалищната дейност в
община Радомир за 2019 г.
Вносител: Кмет на община Радомир

5.Приемане на културен календар на читалищата и културните
институти в община Радомир за 2019 г.
МЕСЕЦ ДЕКЕМВРИ
1.План за работата на Общински съвет-Радомир през 2019
г./приоритетни теми за разглеждане на заседания/.
Вносител: Председател на Общински съвет-Радомир
2.Списък на групите общински жилища за 2019 г. /съгласно чл.3, ал.1
от Наредба 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 размера на такса „битови отпадъци“ за периода
01.01.2019 г. до 31.12.2019 г.
Вносител: Кмет на община Радомир
5.Приемане на актуализиран годишен план и обема на ползване на
горските територии-общинска собственост за 2019 г.
/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 № 179
19.12.2017 г.
П Р О Т О К О Л № 12
Общински съвет-Радомир на свое заседание, проведено на 19.12.2017г. ,
обсъди втора точка от дневния ред –Докладни записки, Докладна записка,
вх.№ С-228/08.12.2017 г., относно определяне представител на община Радомир
в областната комисия по изготвяне на областна здравна карта, с вносител:
Светослав Кирилов – председател на ОбС-Радомир, както и становището на
ПК „Здравеопазване, социална политика, образование, наука, култура и
духовни дейности“.

След извършеното поименно гласуване, на основание чл.29 от Закона
за лечебните заведения, чл.21, ал.1,т.15 от ЗМСМА, Общински съветРадомир прие
Р Е Ш Е Н И Е № 179
ОБЩИНСКИ
СЪВЕТ-РАДОМИР
ОПРЕДЕЛЯ
за
представител в областната комисия по изработването на
областната здравна карта – д-р Кирил Ангелов Ангелов – семеен
лекар, специалност „Обща медицина“, член на Българската
асоциация по ултразвук в медицината.
/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

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 № 180
19.12.2017 г.
П Р О Т О К О Л № 12
Общински съвет-Радомир на свое заседание, проведено на 19.12.2017г. ,
обсъди втора точка от дневния ред –Докладни записки, Докладна записка,
вх.№ С-223/07.12.2017 г., относно приемане на Отчет за дейността на
местната комисия по чл.8, ал.2 от ЗУПГМЖСВ, с вносител: Пламен Алексиевкмет 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 гласуване, на основание чл.21, ал.1,т.23 от
ЗМСМА, във връзка с чл.8, ал.2 от ЗУПГМЖСВ, Общински съветРадомир прие
Р Е Ш Е Н И Е № 180
ОБЩИНСКИ
СЪВЕТ-РАДОМИР
ПРИЕМА Отчет
за
дейността на местната комисия по чл.8, ал.2 от ЗУПГМЖСВ 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

Р Е Ш Е Н И Е № 181
19.12.2017 г.
П Р О Т О К О Л № 12
Общински съвет-Радомир на свое заседание, проведено на 19.12.2017г. ,
обсъди втора точка от дневния ред –Докладни записки, Докладна записка,
вх.№ С-220/07.12.2017 г., относно промени в групите общински 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,
Общински съвет-Радомир прие
Р Е Ш Е Н И Е № 181
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-РАДОМИР, на основание чл.42 от ЗОС и
чл.3, ал.1 и ал.2 от Наредба за общинските жилища ОПРЕДЕЛЯ
групите жилища по ал.1, както следва:
1.В общинския жилищен фонд в групата „жилища за
настаняване под наем на граждани с установени жилищни нужди“
са включени следните апартаменти:
- ж.к.“Гърляница“ бл.32, ет.7, ап.20А
- ж.к.“Тракия“ бл.2, вх.А, ет.2, ап.5
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.3, вх.В, ет.5, ап.58
3.В общинския жилищен фонд в групата „ведомствени
жилища“ остават включени:
- ул.“Христо Ботев“ № 15, бл.1, ет.2, ап.6
- ул.“Христо Ботев“ № 15, бл.1, ет.5, 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”- 18,“против”- няма, “въздържал се”- 1/

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 № 182
19.12.2017 г.
П Р О Т О К О Л № 12
Общински съвет-Радомир на свое заседание, проведено на 19.12.2017г. ,
обсъди втора точка от дневния ред –Докладни записки, Докладна записка,
вх.№ С-218/05.12.2017 г., относно определяне размера на такса „битови
отпадъци“ за периода 01.01.2018 г. до 31.12.2018 г., с вносител: Пламен Алексиевкмет на Община Радомир, както и становищата на ПК“Обществен ред,
законност, местно самоуправление и общинска собственост“, ПК „Стопанска
политика, земеделие, гори, екология, устройство на територията,
строителство, транспорт, приватизационен и следприватизационен
контрол“ и ПК „Бюджет, финанси и инвестиционна политика“.
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 съветРадомир прие

Р Е Ш Е Н И Е № 182
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-РАДОМИР:
I.ОДОБРЯВА план-сметка за необходимите разходи по поддържането
на чистота на територията на Община Радомир за 2018 година 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 – 950 000.00 лв. без ДДС.
2.Проучване, проектиране, изграждане, поддържане, експлоатация,
закриване и мониторинг на депото за битови отпадъци – 578 697.00 лв. без
ДДС.
3.Зимно и лятно почистване на уличните платна, площадите, алеите,
парковете и други територии от населените места, предназначени за
обществено ползване – 169 500.00 лв. без ДДС.
Необходими средства за 2018 г. – 1 698 197.00 лв. без ДДС
Необходими средства за 2018 г. – 1 982 516.00 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 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 ЗМДТ/.
Ползването на основа, която е различна от данъчната оценка на
недвижимите имоти, тяхната балансова стойност или пазарната им цена, с
изменението на Закона за местните данъци и такси, обнародвано в ДВ бр.88
от 03.11.2017 г., е отложено за 2020 г. Прилагането на друг вид основа за
облагане с такса, образецът и редът за изготвянето на план-сметката ще се
определят с наредба на Министерския съвет до 31.03.2019 г.
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 размерът 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 т.II се предоставя с отдел „Местни данъци и
такси“ при Община Радомир.
IV. Определя такса „битови отпадъци“ за периода от 01.01.2018 г. до
31.12.2018 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
– 4.0 ‰ върху данъчната им оценка.
Разпределението на промила по видове услуги е:
- За сметосъбиране и сметоизвозване – 1.4‰
- За обезвреждане на битови отпадъци в депа – 0.7‰
- За чистотата на територията за обществено ползване – 1.9‰
4.2.За жилищни, нежилищни, вилни и незастроени имоти на граждани,
както и за жилищни имоти на предприятия извън територията на град
Радомир – 8.0‰ върху данъчната им оценка.

Разпределението на промила по видове услуги е:
- За сметосъбиране и сметоизвозване – 3.0‰
- За обезвреждане на битови отпадъци в депа – 3.1‰
- За чистотата на територията за обществено ползване – 1.9‰
4.3.За нежилищни имоти на предприятията – 6.0‰ 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 – 1.9‰
V. За включените имоти в т.3 от Заповед № 693–30.10.2017 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”- 11,“против”- 4, “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 № 183
19.12.2017 г.
П Р О Т О К О Л № 12
Общински съвет-Радомир на свое заседание, проведено на 19.12.2017г. ,
обсъди втора точка от дневния ред –Докладни записки, Докладна записка,
вх.№ С-216/01.12.2017 г., относно изменение и допълнение на Наредбата за
определяне размера на местните данъци в 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, на основание чл.21, ал.2 от
ЗМСМА, чл.76, ал.3 и чл.77 от Административно процесуален кодекс,
чл.26, ал.2 и чл.28 от Закона за нормативните актове, Общински съветРадомир прие
Р Е Ш Е Н И Е № 183
1. ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-РАДОМИР ПРИЕМА Наредба за
изменение и допълнение на Наредбата за определяне размера на
местните данъци в Община Радомир /Приета с Решение № 1 по
Протокол № 1 от заседание, проведено на 31.01.2014 г. на Общински
съвет-Радомир, изм. и допълнена с решение № 51 от 26.01.2016 г. на
Общински съвет-Радомир/:
§ 1. Чл.14 се изменя така:
„При концесия данъчно задължен е концесионерът. При
концесия за добив данъчно задължено лице е собственикът, с
изключение на случаите, при които в полза на концесионера е
учредено вещно право на ползване върху поземления имот или
съответната част от него“.
§ 2. В чл.45 /1/ т.4 думите „регистрирани в централния
регистър на юридическите лица с нестопанска цел, за
осъществяване на обществено полезна дейност“ се заменят със „със
статут в обществена полза“.

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
§ 3. Измененията и допълненията в Наредбата за определяне
размера на местните данъци в Община Радомир влизат в сила от
датата на приемане на решението на Общински съвет-Радомир.
§ 4. Решението на Общинския съвет да се публикува поне в
един местен всекидневник.
2. ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-РАДОМИР ВЪЗЛАГА на кмета на
Община Радомир да предприеме последващи съгласно закона
действия.
/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 № 184
19.12.2017 г.
П Р О Т О К О Л № 12
Общински съвет-Радомир на свое заседание, проведено на 19.12.2017г. ,
обсъди втора точка от дневния ред –Докладни записки, Докладна записка,
вх.№ С-226/08.12.2017 г., относно актуализация на капиталовите разходи 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.6 от ЗМСМА, чл.124, ал.3 от Закона за
публичните финанси и чл.32, ал.3 от Наредбата за условията и реда за
съставяне на бюджетната прогноза за местни дейности за следващите
три години и за съставяне, приемане и отчитане на общинския бюджет
на община Радомир, Общински съвет-Радомир прие
Р Е Ш Е Н И Е № 184
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-РАДОМИР ДАВА СЪГЛАСИЕ да бъде
извършена компенсирана промяна в 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

№

Наименование

функция

1

2

3

целева субсидия за
капиталови
разходи
Било
Става
4

5

I МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ

Функция I - Общи държавни служби
Основен ремонт на общинска сграда - крило над
1
1
50 000
ДСК
Основен ремонт на етаж от кметство с.Дрен - за
2
1
0
архив
Функция VI - Жилищно строителство, БКС и опазване на околната среда

50 000
10 000

3
4
5

6
7
8
9
10

11

Изпълнение на инженерни дейности към
обект"Териториите на с.Бобораци"водопонизителна система.
Проучвателно-проектански дейности на
обект"Чьоклево езеро"
Генерален план за организация на движението в
град Радомир
Вертикална планировка на ул."Цар Освободител"
гр.Радомир от О.т. 478 до О.т.480 и ул."Левски"
гр.Радомир от О.т.476 до О.т.478
Вертикална планировка на ул."Батемберг"
гр.Радомир
Вертикална планировка на ул."Цар Освободител"
гр.Радомир
Вертикална планировка на ул."Дупнишка"
гр.Радомир
Вертикална планировка на Градски парк
гр.Радомир
Оцифряване на съществуващи кадастрални и
регулационни планове на селата: Горна Диканя,
Гълъбник, Дебели лаг, Долна Диканя, Долни
Раковец, Дрен, Друган, Извор, Стефаново

6

60 000

58 200

6

45 000

43 800

6

5 000

0

6

0

22 092

6

58 000

48 864

6

35 000

32 029

6

40 000

38 235

6

80 000

77 142

6

80 000

72 638

7

20 000

20 000

473 000

473 000

8

55 038

55 038

Функция VII - Почивно дело и култура
12 Ремонт на Дом на покойника гр.Радомир

Общо по т.I Местни дейности
II Ремонт на местни общински пътища

Ремонт на път PER 1131/ІІІ-627/ от с. Друган до с.

1 Старо село- /І -1/ 4,7 км
2

Ремонт на път PER 3137 /І-6/ Радомир - х. Орлите
-5,3 км

8

43 718

43 718

3

Ремонт на път PER 2135 с.Стефаново-с.Долни
Раковец -0,9 км

8

13 108

13 108

4

Ремонт на път PER 1120/І-1/ от пътя ІІІ - 627 ,
Д.Диканя-Дупница-с.Дрен- /І -1/-2,3 км

8

110 970

110 970

8

1 942

1 942

8

9 076

9 076

8

29 848

0

263 700

233 852

Ремонт на път PER 3138 от пътя ІІІ - 627 ,
5 Радомир-Друган/Подстанция Червена могила-2,9
км
Ремонт на път PER 2126/III-603/, Копаница6
Косача/Радибош-яз.Пчелина/ - 8,000 км
Ремонт на път PER 3139/I-6/, Радомир7
мах."Арбанаси"
Общо по т.III - Ремонт на местни общински
пътища

Общо по т.I,т.II
Всичко за общината:

736 700

706 852

736 700

706 852

/общ брой съветници-21, присъствали по време на поименното гласуване– 19/
/”за”- 12,“против”- 2, “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 № 185
19.12.2017 г.
П Р О Т О К О Л № 12
Общински съвет-Радомир на свое заседание, проведено на 19.12.2017г. ,
обсъди втора точка от дневния ред –Докладни записки, Докладна записка,
вх.№ С-225/08.12.2017 г., относно подготвителни действия за предоставяне на
концесия на общински обекти-публична общинска собственост, с вносител:
Пламен Алексиев-кмет на Община Радомир, както и становищата на
ПК“Обществен ред, законност, местно самоуправление и общинска
собственост“, ПК „Бюджет, финанси и инвестиционна политика“и 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 № 185

1.ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-РАДОМИР, на основание чл.21, ал.1,т.8 от
ЗМСМА, в изпълнение на чл.19, ал.2 от Закона за концесиите, ДАВА
СЪГЛАСИЕ и УПЪЛНОМОЩАВА кмета на община Радомир да извърши
нормативно определените подготвителни действия, съгласно ЗК и ППЗК по
процедура за предоставяне на следните обекти – публична общинска
собственост: „Хижа „Орлите““ /с обща застроена площ 320 кв.м./, шест броя
дървени бунгала /по 6 кв.м./ и едно-бунгало-столова /40 кв.м./, находящи се в
отдел 159, подотдел 11, съгласно лесоустройствен проект на Държавно
лесничейство Радомир /сега ЮЗДП ДП ТП „ДГС Радомир“/ град Радомир,
община Радомир, област-Перник, актувани с акт за публична общинска
собственост № 692 от 06.02.2004 г. и № 693 от 06.02.2004 г.
2.След приключване на подготвителните действия, на основание чл.39 от
Закона за концесиите, кметът на община Радомир да внесе в Общински съветРадомир проект за решение за откриване процедура за предоставяне на
концесия на посочените в точка 1 обекти.
/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

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 № 186
19.12.2017 г.
П Р О Т О К О Л № 12
Общински съвет-Радомир на свое заседание, проведено на 19.12.2017г. ,
обсъди втора точка от дневния ред –Докладни записки, Докладна записка,
вх.№ С-215/29.11.2017 г., относно удължаване срока за погасяване на отпуснат
временен безлихвен заем на „МИГ Радомир-Земен“ с Решение $ 78 по протокол
№ 4 от 25.04.2017 г. на Общински съвет-Радомир, с вносител: Пламен
Алексиев-кмет на Община Радомир, както и становищата на ПК“Обществен
ред, законност, местно самоуправление и общинска собственост“, ПК
„Бюджет, финанси и инвестиционна политика“и 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 № 186

1.ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-РАДОМИР, на основание чл.21, ал.1,т.10, във
връзка с чл.27, ал.4 и ал.5 от ЗМСМА, УДЪЛЖАВА срока за погасяване на
отпуснат временен безлихвен заем в размер на 35 000 лв. на „МИГ РадомирЗемен“ във връзка с кандидатстването по подмярка 19.2 „Прилагане на
операции в рамките на стратегии за водено от общностите местно
развитие“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 –
2020 г.
2. Временният безлихвен заем следва да бъде възстановен на община
Радомир от бюджета на СНЦ „МИГ-Радомир-Земен“, след одобрение на
стратегията и не по-късно от края на бюджетната 2018 г./31.12.2018 г./
3. С настоящото решение СЕ ИЗМЕНЯ Решение № 78 по Протокол № 4
от 25.04.2017 г. на Общински съвет-Радомир.
/общ брой съветници-21, присъствали по време на поименното гласуване– 19/
/”за”- 12,“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 № 187
19.12.2017 г.
П Р О Т О К О Л № 12
Общински съвет-Радомир на свое заседание, проведено на 19.12.2017г. ,
обсъди втора точка от дневния ред –Докладни записки, Докладна записка,
вх.№ С-224/08.12.2017 г., относно допълнително финансиране на ОУ „Христо
Ботев“ село Дрен, с вносител: Пламен Алексиев-кмет на Община Радомир,
както и становищата на ПК“Обществен ред, законност, местно
самоуправление и общинска собственост“, ПК „Бюджет, финанси и
инвестиционна политика“и ПК „Здравеопазване, социална политика,
образование, наука, култура и духовни дейности“.

След станалите разисквания и извършеното поименно гласуване, на основание чл.44,
ал.4, чл.21, ал.1,т.6, чл.17, ал.1,т.3 от ЗМСМА, във връзка с чл.68, ал.2 от Наредба за
финансирането на институциите в системата на предучилищното и училищното
образование и във връзка с чл.124, ал.2 от Закона за публичните финанси, Общински съветРадомир прие

Р Е Ш Е Н И Е № 187
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-РАДОМИР:
1. ОПРЕДЕЛЯ сумата от 28 000 лв./двадесет и осем хиляди
лева/ за дофинансиране на ОУ „Христо Ботев“ село Дрен за 2017
година.
2. ЗАВИШАВА плана на приходната част на бюджета за
2017 година по § 36-19 „Други местни приходи“ с 28 000 лв.
3. ВЪЗЛАГА на кмета на Община Радомир да отрази
промените в съответните функции, дейности и параграфи по
единната бюджетна класификация.
/общ брой съветници-21, присъствали по време на поименното гласуване– 16/
/”за”- 16,“против”- няма, “въздържал се”- няма/

СВЕТОСЛАВ КИРИЛОВ/П/
Председател на Общински съвет-Радомир

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 № 188
19.12.2017 г.
П Р О Т О К О Л № 12
Общински съвет-Радомир на свое заседание, проведено на 19.12.2017г. ,
обсъди втора точка от дневния ред –Докладни записки, Докладна записка,
вх.№ С-219/07.12.2017 г., относно продажба на общинска недвижима
собственост – поземлен имот с идентификатор 61577.503.6, находящ се в град
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 № 188

1. ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-РАДОМИР, на основание чл.
21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 35, ал. 1 от ЗОС и във връзка с
чл. 43, ал. 1 от Наредба за общинската собственост ДАВА
СЪГЛАСИЕ за продажба чрез търг с явно наддаване на
Поземлен имот с идентификатор 61577.503.6 /землище
шестдесет и една хиляди петстотин седемдесет и седем,
кадастрален район петстотин и трети, имот шести/,
съгласно кадастралната карта и кадастралните
регистри, одобрени със Заповед РД-18-75/10.11.2015 г. на
Изпълнителен директор на АГКК, адрес на поземления
имот: гр. Радомир, п.к. 2400, с площ: 1578 кв.м. /хиляда
петстотин седемдесет и осем квадратни метра/, трайно
предназначение на територията: Урбанизирана, начин на
трайно ползване: За друг вид производствен, складов
обект, стар идентификатор – 61577.503.1633, номер по
предходен план: квартал: 171, парцел: VІ-1633 , при съседи:
имоти с идентификатор 61577.504.9590; 61577.503.7;
61577.503.8; 61577.503.5, актуван с АОС № 3539/13.10.2016 г.,
при първоначална тръжна цена от 31 670.46 лв. /тридесет

и една хиляди шестстотин и седемдесет лева и
четиридесет и шест 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– 16/
/”за”- 15,“против”- няма, “въздържал се”- 1/

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 № 189
19.12.2017 г.
П Р О Т О К О Л № 12
Общински съвет-Радомир на свое заседание, проведено на 19.12.2017г. ,
обсъди втора точка от дневния ред –Докладни записки, Докладна записка,
вх.№ С-221/07.12.2017 г., относно отдаване под наем на общински имотпублична общинска собственост,представляващ четири бивши класни стаи,
находящи се на първи етаж в училищната сграда на село Друган, за
извършване на шивашки услуги, 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 № 189
1. ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-РАДОМИР, на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от
ЗМСМА, чл. 14, ал. 7 от Закона за Общинската собственост и във връзка с чл.
23, ал. 2 и 4 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 четири
бивши класни стаи, находящи се на първи етаж в училищната сградата на с.
Друган, Община Радомир с площ от 156 кв.м., за извършване на шивашки
услуги, при първоначална месечна наемна цена в размер на 187.20 лв. /сто
осемдесет и седем лева и двадесет стотинки/ без включен ДДС, определена на
основание чл.4 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 г. 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– 18/
/”за”- 18,“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 № 190
19.12.2017 г.
П Р О Т О К О Л № 12
Общински съвет-Радомир на свое заседание, проведено на 19.12.2017г. ,
обсъди втора точка от дневния ред –Докладни записки, Докладна записка,
вх.№ С-222/07.12.2017 г., относно отдаване под наем на общински недвижим
имот-публична общинска собственост, представляващ общинско помещение,
находящо се на първи етаж в сградата на кметство село Дрен, за извършване
на първична извънболнична помощ, 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 № 190
1. ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-РАДОМИР, на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от
ЗМСМА, чл. 14, ал.7 от Закона за Общинската собственост и във връзка с чл.
22, ал. 4 от Наредба за общинската собственост ДАВА СЪГЛАСИЕ за
отдаване под наем без търг или конкурс на общински имот - публична
общинска собственост, представляващ общинско помещение, находящо се на
първи етаж в сградата на кметство с. Дрен, Община Радомир с площ от 39
кв.м. за извършване на първична извънболнична помощ на д-р Росица
Бориславова Василева - управител на „Д-р Росица Б. Василева - индивидуална
практика за първична медицинска помощ“ ЕООД, ЕИК 204444887, със седалище
и адрес на управление гр. Перник, кв. „Твърди ливади“ бл. 42, ет. 2, ап. 2 при
месечна наемна цена в размер на 7.80 лева /седем лева и осемдесет стотинки/,
без включен ДДС, съгласно Тарифа за определяне на наемни 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 г. на
Общински съвет – Радомир, за срок от 5 години.
2. ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-РАДОМИР ВЪЗЛАГА на Кмета на Община
Радомир да сключи договор за наем.
/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

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 № 191
19.12.2017 г.
П Р О Т О К О Л № 12
Общински съвет-Радомир на свое заседание, проведено на 19.12.2017г. ,
обсъди втора точка от дневния ред –Докладни записки, Докладна записка,
вх.№ С-231/08.12.2017 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 Долна Диканя, м.“Загрането“, 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-48-00-763/03.10.2017 г. постъпило от Общинска служба по земеделиеРадомир, 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 Долна Диканя,
Общински съвет-Радомир прие
Р Е Ш Е Н И Е № 191
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-РАДОМИР ПРЕДОСТАВЯ на наследници
на Крум Стоименов Цинцов – бивш жител на село Долна Диканя
имот № 011035 – 1,983 дка – ливада, находяща се в землището на
село Долна Диканя, м.“Загрането“, актуван с АОС №
3711/02.11.2017 г., придобит от общината по реда на чл.19, ал.2 от
ЗСПЗЗ.
/общ брой съветници-21, присъствали по време на поименното гласуване– 17/
/”за”- 14,“против”- 2, “въздържал се”- 1/

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 № 192
19.12.2017 г.
П Р О Т О К О Л № 12
Общински съвет-Радомир на свое заседание, проведено на 19.12.2017г. ,
обсъди втора точка от дневния ред –Докладни записки, Докладна записка,
вх.№ С-232/08.12.2017 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.“Търницата“, 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-48-00-764/03.10.2017 г. постъпило от Общинска служба по земеделиеРадомир, 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,
Общински съвет-Радомир прие
Р Е Ш Е Н И Е № 192
ОБЩИНСКИ
СЪВЕТ-РАДОМИР
ПРЕДОСТАВЯ
на
наследници на Асен Янев Георгиев – бивш жител на село Прибой
имот № 068012 – 0.780 дка – ливада, находяща се в землището на
село Прибой, м.“Търницата“, актуван с АОС № 3735/03.11.2017 г.,
придобит от общината по реда на чл.19, ал.2 от ЗСПЗЗ.
/общ брой съветници-21, присъствали по време на поименното гласуване– 17/
/”за”- 14,“против”- 2, “въздържал се”- 1/

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 № 193
19.12.2017 г.
П Р О Т О К О Л № 12
Общински съвет-Радомир на свое заседание, проведено на 19.12.2017г. ,
обсъди втора точка от дневния ред –Докладни записки, Докладна записка,
вх.№ С-233/08.12.2017 г., относно предоставяне на имоти, придобити от
общината по чл.19, ал.2 от ЗСПЗЗ по искане на ОСЗ-Радомир, на граждани –
имоти, находящи се в село Байкалско, 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-48-00765/03.10.2017 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 Байкалско,
Общински съвет-Радомир прие

Р Е Ш Е Н И Е № 193
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-РАДОМИР ПРЕДОСТАВЯ на наследници на Боне Минев
Стоянов – бивш жител на с. Байкалско имот № 001026 – 1,594 дка – тр.
насаждения, находящи се в землището на с. Байкалско, м. „Анджи валог”, актуван
с АОС № 3728/03.11.2017г.; имот № 050055 – 0,371 дка – нива, находяща се в
землището на с. Байкалско, м. „Реката”, актуван с АОС № 3729/03.11.2017г.; имот
№ 050056 – 2,191 дка – нива, находяща се в землището на с. Байкалско, м. „Реката”,
актуван с АОС № 3729/03.11.2017г.; имот № 048015 – 3,454 дка – нива, находяща се
в землището на с. Байкалско, м. „Кръстовата/ Краище”, актуван с АОС №
3733/03.11.2017г.; имот № 048016 – 1,572 дка – нива, находяща се в землището на с.
Байкалско, м. „Подкраището/ Краище”, актуван с АОС № 3733/03.11.2017г.; имот
№ 035059 – 3,489 дка – ливада, находяща се в землището на с. Байкалско, м.
„Орлето/ Орело”, актуван с АОС № 3731/03.11.2017г. и имот № 050053 – 1,129 дка –
нива, находяща се в землището на с. Байкалско, м. „Друмо/ Падината”, актуван с
АОС № 3730/03.11.2017г., придобити от Общината по реда на чл. 19, ал. 2 от
ЗСПЗЗ.
/общ брой съветници-21, присъствали по време на поименното гласуване– 17/
/”за”- 14,“против”- 2, “въздържал се”- 1/

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 № 194
19.12.2017 г.
П Р О Т О К О Л № 12
Общински съвет-Радомир на свое заседание, проведено на 19.12.2017г. ,
обсъди втора точка от дневния ред –Докладни записки, Докладна записка,
вх.№ С-234/08.12.2017 г., относно предоставяне на имоти, придобити от
общината по чл.19, ал.2 от ЗСПЗЗ по искане на ОСЗ-Радомир, на граждани –
нива, тревни насаждения, находящи се в село Байкалско, 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-48-00772/04.10.2017 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 Байкалско,
Общински съвет-Радомир прие

Р Е Ш Е Н И Е № 194
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-РАДОМИР ПРЕДОСТАВЯ на наследници на
Янко Павлов Николчов – бивш жител на с. Байкалско, община Радомир
имот № 041131 – 0,940 дка – нива, находяща се в землището на с.
Байкалско, община Радомир, м. „Бресто/Варници”, актуван с АОС №
3732/03.11.2017г. и имот № 001023 – 9,859 дка – тр. насаждения,
находяща се в землището на с. Байкалско, община Радомир, м. „Анджи
валог”, актуван с АОС № 3728/03.11.2017г., придобити от Общината
по реда на чл. 19, ал. 2 от ЗСПЗЗ.
/общ брой съветници-21, присъствали по време на поименното гласуване– 17/
/”за”- 14,“против”- 2, “въздържал се”- 1/

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 № 195
19.12.2017 г.
П Р О Т О К О Л № 12
Общински съвет-Радомир на свое заседание, проведено на 19.12.2017г. ,
обсъди втора точка от дневния ред –Докладни записки, Докладна записка,
вх.№ С-235/08.12.2017 г., относно предоставяне на имоти, придобити от
общината по чл.19, ал.2 от ЗСПЗЗ по искане на ОСЗ-Радомир, на граждани –
ливада, нива, находящи се в село Байкалско, 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-48-00884/25.10.2017 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 Байкалско,
Общински съвет-Радомир прие

Р Е Ш Е Н И Е № 195
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-РАДОМИР ПРЕДОСТАВЯ на наследници на
Георги Точев Иванов/ Параскева Геор. – бивш жител на с. Байкалско
имот № 041018 – 2,772 дка – ливада, находяща се в землището на с.
Байкалско, м. „Янчовото/ Краище”, актуван с АОС № 3737/07.11.2017г.
и имот № 033054 – 3,138 дка – нива, находяща се в землището на с.
Байкалско, м. „Старо седелище/ Грън.”, актуван с АОС №
3738/07.11.2017г., придобити от Общината по реда на чл. 19, ал. 2 от
ЗСПЗЗ.
/общ брой съветници-21, присъствали по време на поименното гласуване– 17/
/”за”- 14,“против”- 2, “въздържал се”- 1/

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 № 196
19.12.2017 г.
П Р О Т О К О Л № 12
Общински съвет-Радомир на свое заседание, проведено на 19.12.2017г. ,
обсъди втора точка от дневния ред –Докладни записки, Докладна записка,
вх.№ С-230/08.12.2017 г., относно отпускане финансова помощ на Делянка
Георгиева Постолова – майка и попечител на Александра Емилова Постолова
– жители на село Дрен, община Радомир, с вносител: Пламен Алексиев-кмет на
Община Радомир, както и становищата на ПК „Здравеопазване, социална
политика, образование, наука, култура и духовни дейности“ и ПК“Бюджет,
финанси и инвестиционна политика“.

След извършеното поименно гласуване, на основание чл.11, ал.1 и
ал.2 от ЗСП, чл.21, ал.1,т.23 от ЗМСМА и чл.2, ал.1 от Правила за
отпускане на еднократни помощи, Общински съвет-Радомир прие
Р Е Ш Е Н И Е № 196
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-РАДОМИР ДАВА СЪГЛАСИЕ да бъде
отпусната финансова помощ в размер на 920 /деветстотин и
двадесет/ лева на Делянка Георгиева Постолова – майка и попечител
на Александра Емилова Постолова – жители на село Дрен, 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

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 № 197
19.12.2017 г.
П Р О Т О К О Л № 12
Общински съвет-Радомир на свое заседание, проведено на 19.12.2017г. ,
обсъди втора точка от дневния ред –Докладни записки, Докладна записка,
вх.№ С-238/14.12.2017 г., относно допълнително финансиране на ЦНСТ 1 и 2
село Дрен, 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“ и ПК“Бюджет,
финанси и инвестиционна политика“.

След извършеното поименно гласуване, на основание чл.21, ал.1,т.6
и чл.44, ал.1,т.5 от ЗМСМА и чл.125, ал.3 от Закона за публичните
финанси, Общински съвет-Радомир прие
Р Е Ш Е Н И Е № 197

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-РАДОМИР ОДОБРЯВА следната промяна по
бюджета на община Радомир:
ДОФИНАНСИРАНЕ НА ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ С ОБЩИНСКИ
ПРИХОДИ:
1.Увеличаване на разходите с 15 000 лв. по функция V“Социално
осигуряване, подпомагане и грижи“
Дейност 530 „Център за настаняване от семеен тип“
§ 10-00 Издръжка
§§ 10-11 Храна – 10 000 лв.
§§10-16 Вода, горива и ел.енергия – 5 000 лв.
2.ЗАВИШАВА плана на приходите по § 36-19 „Други местни приходи“ с
15 000 лв.
3.УПЪЛНОМОЩАВА кмета на общината да отрази промените по
съответните функции, дейности и параграфи на единната бюджетна
класификация.
/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

