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 № 17
28.02.2017 г.
ПРОТОКОЛ №2
Общински съвет-Радомир на свое заседание, проведено на 28.02.2017г. ,
обсъди първа точка от дневния ред –Докладни записки, Докладна записка,
вх.№ С-22/16.02.2017 г., относно приемане на годишния отчет на Местната
комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и
непълнолетни към Община Радомир за 2016 г., с вносител: Пламен Алексиевкмет на Община Радомир,както и становищата на ПК“Здравеопазване,
социална политика, образование, наука, култура и духовни дейности“и
ПК“Обществен ред, законност, местно самоуправление и общинска
собственост“.
След станалите разисквания и извършеното гласуване, на основание чл.7, ал.2 от
Закона за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни, чл.21,
ал.2 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 съвет-Радомир прие

Р Е Ш Е Н И Е № 17
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-РАДОМИР ПРИЕМА годишния отчет за
дейността
на
Местната
комисия
за
борба
с
противообществените прояви на малолетни и непълнолетни при
Община Радомир за 2016 година.
/общ брой съветници-21, присъствали по време на гласуването– 20/
/”за”- 11,“против”- няма, “въздържал се”- 1/
/негласували съветници, поради внесена декларация-протест – 8/

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 № 18
28.02.2017 г.
ПРОТОКОЛ №2
Общински съвет-Радомир на свое заседание, проведено на 28.02.2017г. ,
обсъди първа точка от дневния ред –Докладни записки, Докладна записка,
вх.№ С-37/17.02.2017 г., относно Отчет за изпълнение на Програма за опазване
на околната среда на територията на Община Радомир и Отчет за
изпълнение на Програма за управление на дейностите по отпадъците на
територията на Община Радомир. Екологични проблеми по населени места и
мерки за отстраняването им, 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 гласуване, на основание
чл.21, ал.1,т.24 от ЗМСМА, Общински съвет-Радомир прие
Р Е Ш Е Н И Е № 18
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-РАДОМИР ПРИЕМА Отчет
изпълнение на Програмата за опазване на околната среда
територията на Община Радомир и Отчет за изпълнение
Програмата за управление на дейностите по отпадъците
територията на Община Радомир.
/общ брой съветници-21, присъствали по време на гласуването– 20/
/”за”- 11,“против”- няма, “въздържал се”- 1/
/негласували съветници, поради внесена декларация-протест – 8/

СВЕТОСЛАВ КИРИЛОВ /П/
Председател на Общински съвет-Радомир

за
на
на
на

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 № 19
28.02.2017 г.
ПРОТОКОЛ №2
Общински съвет-Радомир на свое заседание, проведено на 28.02.2017г. ,
обсъди първа точка от дневния ред –Докладни записки, Докладна записка,
вх.№ С-28/16.02.2017 г., относно финансиране на изяви на народни читалища в
Община Радомир от национално и регионално значение и обогатяване на
библиотечен фонд, с вносител: Пламен Алексиев-кмет на Община
Радомир,както и становищата на 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.21 от ЗМСМА и във връзка с чл.22, ал.2 от Закона за
народните читалища, Общински съвет-Радомир прие
Р Е Ш Е Н И Е № 19

ОБЩИНСКИ
СЪВЕТ-РАДОМИР
УТВЪРЖДАВА
необходимото
финансиране на народни читалища в Община Радомир за провеждане на изяви
от национално и регионално значение в размер на 5 500 лв. и 2000 лв. за
обогатяване на библиотечния фонд, както следва:
1.XVII Национален детски фолклорен фестивал с международно участие
„Слънце иде“ – НЧ“Благой Попов 1927“ село Дрен – 3 000 /три хиляди/ лв.
2.Четиринадесети литературен конкурс с национално значение „Мария
Смилова“ – НЧ „Напредък 1895“ град Радомир – 1 500 /хиляда и петстотин/ лв.
3.Осми регионален конкурс за традиционна Великденска трапеза“Червен,
червен Великден“ – НЧ“Отец Паисий 1927“ село Извор – 1 000 /хиляда/лв.
4.За обогатяване на библиотечния фонд на детски отдел – НЧ „Напредък
1895“ град Радомир – 2 000 /две хиляди/ лв.
/общ брой съветници-21, присъствали по време на поименното гласуване– 20/
/”за”- 11,“против”- няма, “въздържал се”- 1/
/негласували съветници, поради внесена декларация-протест – 8/

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 № 20
28.02.2017 г.
ПРОТОКОЛ №2
Общински съвет-Радомир на свое заседание, проведено на 28.02.2017г. ,
обсъди първа точка от дневния ред –Докладни записки, Докладна записка,
вх.№ С-34/17.02.2017 г., относно приемане на годишните финансови отчети за
2016 година на „Медицински център-Радомир“ЕООД град Радомир, с вносител:
Пламен Алексиев-кмет на Община Радомир,както и становищата на ПК
„Бюджет, финанси и инвестиционна политика“,
ПК“Здравеопазване,
социална политика, образование, наука, култура и духовни дейности“ и
ПК“Обществен ред, законност, местно самоуправление и общинска
собственост“.

След станалите разисквания и извършеното поименно гласуване, на
основание чл.21, ал.1,т.8 и т.9 от ЗМСМА и чл.16, ал.1, т.3 от Наредба
за търговските дружества с общинско участие, Общински съвет-Радомир
прие
Р Е Ш Е Н И Е № 20

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-РАДОМИР НЕ ПРИЕМА годишния
финансов отчет за 2016 година на „Медицински центърРадомир“ЕООД град Радомир.
/общ брой съветници-21, присъствали по време на поименното гласуване– 20/
/”за”- 10,“против”- 1, “въздържал се”- 1/
/негласували съветници, поради внесена декларация-протест – 8/

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 № 21
28.02.2017 г.
ПРОТОКОЛ №2
Общински съвет-Радомир на свое заседание, проведено на 28.02.2017г. ,
обсъди първа точка от дневния ред –Докладни записки, Докладна записка,
вх.№ С-35/17.02.2017 г., относно приемане на годишните финансови отчети за
2016 г. на „МБАЛ-Радомир“ЕООД град Радомир, с вносител: Пламен Алексиевкмет на Община Радомир,както и становищата на ПК „Бюджет, финанси и
инвестиционна политика“,
ПК“Здравеопазване, социална политика,
образование, наука, култура и духовни дейности“ и ПК“Обществен ред,
законност, местно самоуправление и общинска собственост“.

След станалите разисквания и извършеното поименно гласуване, на
основание чл.21, ал.1,т.8 и т.9 от ЗМСМА и чл.16, ал.1, т.3 от Наредба
за търговските дружества с общинско участие, Общински съвет-Радомир
прие
Р Е Ш Е Н И Е № 21
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-РАДОМИР НЕ ПРИЕМА годишния
финансов отчет за 2016 година на „Многопрофилна болница за
активно лечение Радомир“ЕООД град Радомир.
/общ брой съветници-21, присъствали по време на поименното гласуване– 20/
/”за”- 10,“против”- 1, “въздържал се”- 1/
/негласували съветници, поради внесена декларация-протест – 8/

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 № 22
28.02.2017 г.
ПРОТОКОЛ №2
Общински съвет-Радомир на свое заседание, проведено на 28.02.2017г. ,
обсъди първа точка от дневния ред –Докладни записки, Докладна записка,
вх.№ С-36/17.02.2017 г., относно приемане на годишните финансови отчети за
2016 г. на “Байкал 1“ЕООД с адрес на управление: град Радомир, пл.“Свобода“
№ 11 , 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.8 и т.9 от ЗМСМА и чл.16, ал.1, т.3 от Наредба
за търговските дружества с общинско участие, Общински съвет-Радомир
прие
Р Е Ш Е Н И Е № 22
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-РАДОМИР:
1.ПРИЕМА годишния финансов отчет за 2016 година на
„Байкал 1“ЕООД.
2.ВЪЗЛАГА на ВрИД управителя на дружеството да обяви в
Търговския регистър към Агенция по вписванията годишния
финансов отчет за 2016 година на „Байкал 1“ЕООД.
/общ брой съветници-21, присъствали по време на поименното гласуване– 20/
/”за”- 12,“против”- няма, “въздържал се”- 1/
/негласували съветници, поради внесена декларация-протест – 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 № 23
28.02.2017 г.
ПРОТОКОЛ №2
Общински съвет-Радомир на свое заседание, проведено на 28.02.2017г. ,
обсъди първа точка от дневния ред –Докладни записки, Докладна записка,
вх.№ С-32/17.02.2017 г., относно увеличаване капитала на „Байкал-1“ЕООД с
адрес на управление: град Радомир, пл.“Свобода“ № 11,чрез внасяне на
непарична вноска-лекотоварен автомобил, собственост на Община 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, на
основание чл.16, ал.1,т.4 от Наредба за търговските дружества с
общинско участие, Общински съвет-Радомир прие
Р Е Ш Е Н И Е № 23
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-РАДОМИР УВЕЛИЧАВА капитала на
„Байкал 1“ЕООД с адрес на управление: град Радомир,
пл.“Свобода“ № 11 чрез внасяне на непарична вноска – лекотоварен
автомобил с рег.№ РК 5648 ВН, модел КИА к 2500, с инв.№ 569 по
сметка № 2051 на Община Радомир, на стойност 8200 лева и
възлага на ВрИД управителя на дружеството да предприеме
действия по заприходяване на ДМА и вписване на
обстоятелството по увеличаване капитала на дружеството.
/общ брой съветници-21, присъствали по време на поименното гласуване– 20/
/”за”- 11,“против”- няма, “въздържал се”- 1/
/негласували съветници, поради внесена декларация-протест – 8/

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 № 24
28.02.2017 г.
ПРОТОКОЛ №2
Общински съвет-Радомир на свое заседание, проведено на 28.02.2017г. ,
обсъди първа точка от дневния ред –Докладни записки, Докладна записка,
вх.№ С-31/17.02.2017 г., относно учредяване на право на безвъзмездно ползване
на ФК „Струмска слава-1927“ град Радомир върху мобилно спортно
съоръжение-общинска собственост, с вносител: Пламен Алексиев-кмет на
Община Радомир,както и становищата на ПК „Европейски, национални и
други програми и проекти, работа с децата и младежта, спорт и туризъм“ и
ПК“Обществен ред, законност, местно самоуправление и общинска
собственост“.

След станалите разисквания и извършеното поименно гласуване,на
основание чл.21, т.8 от ЗМСМА, чл.39, ал.4 от ЗОС, във връзка със
сключен договор № 15/01.03.2012 г. за предоставяне за безвъзмездно
ползване на общински спортен обект-стадион, Общински съвет-Радомир
прие
Р Е Ш Е Н И Е № 24

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-РАДОМИР НЕ ПРИЕМА докладна
записка, вх.№ С-31/17.02.2017 г., относно учредяване на право на
безвъзмездно ползване на ФК „Струмска слава-1927“ град Радомир
върху мобилно спортно съоръжение общинска собственост.
/общ брой съветници-21, присъствали по време на поименното гласуване– 20/
/”за”- 10,“против”- няма, “въздържал се”- 2/
/негласували съветници, поради внесена декларация-протест – 8/

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 № 25
28.02.2017 г.
ПРОТОКОЛ №2
Общински съвет-Радомир на свое заседание, проведено на 28.02.2017г. ,
обсъди първа точка от дневния ред –Докладни записки, Докладна записка,
вх.№ С-29/17.02.2017 г., относно приемане на решение за изработване на
подробен устройствен план – план за застрояване и одобряване на задание за
същия в обхват проектен поземлен имот 11404.000253 по карта на
възстановената собственост на село Владимир, Община Радомир, с вносител:
Пламен Алексиев-кмет на Община Радомир,както и становищата на ПК
„Стопанска политика, земедели, гори, екология, устройство на територията,
строителство, транспорт, приватизационен и следприватизационен
контрол“ и ПК“Обществен ред, законност, местно самоуправление и
общинска собственост“.

След извършеното гласуване, на основание чл.124а, ал.1 от ЗУТ, Общински съвет-Радомир
прие

Р Е Ш Е Н И Е № 25
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-РАДОМИР:
1.На основание чл.124, ал.1 от ЗУТ, във връзка с чл.124б, ал.1 от ЗУТ,
ОДОБРЯВА задание за изработване на подробен устройствен план – план за
застрояване за проектен поземлен имот 11404.000253 по карта на
възстановената собственост на село Владимир, Община Радомир.
2.На основание чл.124, ал.1 от ЗУТ ПРИЕМА да бъде изработен подробен
устройствен план – план за застрояване за проектен поземлен имот
11404.000253 по карта на възстановената собственост на село Владимир,
Община Радомир, съгласно одобреното в точка 1 на настоящото решение
задание по възлагане и за сметка на заинтересованите лица.
3.При необходимост допълнителни указания по обема и съдържанието на
ПУП-ПЗ да се дадат от главен архитект на Община Радомир.
На основание чл.124б, ал.4 от ЗУТ решението на Общински съвет-Радомир
по чл.124, ал.1 не подлежи на оспорване.
/общ брой съветници-21, присъствали по време на гласуването– 20/
/”за”- 11,“против”- няма, “въздържал се”- 1/
/негласували съветници, поради внесена декларация-протест – 8/

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 № 26
28.02.2017 г.
ПРОТОКОЛ №2
Общински съвет-Радомир на свое заседание, проведено на 28.02.2017г. ,
обсъди първа точка от дневния ред –Докладни записки, Докладна записка,
вх.№ С-30/17.02.2017 г., относно приемане на решение за изработване на
подробен устройствен план – парцеларен план за линеен обект на
техническата
инфраструктура,
представляващ
подземно
външно
електрозахранване на обект „Семеен хотел с ресторант“ в ПИ 207009 по КВС
за землището на село Стефаново, Община Радомир, 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“Обществен ред, законност, местно самоуправление и
общинска собственост“.
След станалите разисквания и извършеното гласуване, на основание чл.124, ал.1 от
ЗУТ, Общински съвет-Радомир прие

Р Е Ш Е Н И Е № 26
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-РАДОМИР ПРИЕМА да бъде изработен подробен
устройствен план – парцеларен план за линеен обект на техническата
инфраструктура, представляващ подземно външно електрозахранване на
обект „Семеен хотел с ресторант“ в ПИ 207009, по КВС за землището на село
Стефаново, чието трасе засяга поземлени имоти в землищата на село
Стефаново и село Друган, както следва:
-0.156, 83.9, 83.14, 83.15, 3.16, 83.17, 83.18, 83.19, 180.4, 180.5, 180.6, 180.14, 207.4,
207.5, 207.9, 207.10, 207.13, 180.1 в землището на село Стефаново;
-0.285, 0.130, 10.6 в землището на село Друган;
На основание чл.124б, ал.4 от ЗУТ решението на Общински съвет-Радомир
по чл.124, ал.1 не подлежи на оспорване.
/общ брой съветници-21, присъствали по време на гласуването– 20/
/”за”- 11,“против”- няма, “въздържал се”- 1/
/негласували съветници, поради внесена декларация-протест – 8/

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 № 27
28.02.2017 г.
ПРОТОКОЛ №2
Общински съвет-Радомир на свое заседание, проведено на 28.02.2017г. ,
обсъди първа точка от дневния ред –Докладни записки, Докладна записка,
вх.№ С-33/17.02.2017 г., относно предоставяне на общински мери и пасища от
ОПФ за общо ползване на земеделски стопани-животновъди, с вносител:
Пламен Алексиев-кмет на Община Радомир,както и становището на ПК
„Стопанска политика, земеделие, гори, екология, устройство на
територията,
строителство,
транспорт,
приватизационен
и
следприватизационен контрол“.
След станалите разисквания и извършеното поименно гласуване, на основание чл.21,
ал.1,т.8 и ал.2 от ЗМСМА, чл.37и, ал.34 и чл.37о, ал.1 и ал.4 от ЗСПЗЗ, Общински съветРадомир прие

Р Е Ш Е Н И Е № 27
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-РАДОМИР:
І. ПРИЕМА годишен план за паша за имоти от ОПФ с НТП
„пасища, мери” и „ливади” за всички землища на територията на
Община Радомир.
IІ. ДАВА СЪГЛАСИЕ да бъдат предоставени за общо и
индивидуално ползване пасища, мери и ливади от общински
поземлен фонд, описани по землища в приложение, неразделна част
от настоящето решение, на собственици или ползватели на
животновъдни обекти с пасищни селскостопански животни,
регистрирани в Интегрираната информационна система на БАБХ,
по цена, определена по пазарен механизъм, утвърдена от Общински
съвет – Радомир, както следва:

Землище

НТП
/начин
трайно
ползване/

Цена
при Цена
при
на категория
категория
ІV до VІІ лв./дка
VІІІ до Х лв./дка

Пасище, мера

12,40

11,40

гр. Радомир

Пасище
храсти

с 11,60

10,80

Ливада

11,00

10,20

Пасище, мера

11,20

10,40

Села:
Байкалско
Беланица
Бобораци
Борнарево
Владимир
Горна Диканя
Гълъбник
Дебели лаг
Долна Диканя
Долни Раковец
Драгомирово
Дрен
Друган
Жедна
Житуша
Извор
Касилаг
Кленовик
Кондофрей
Копаница
Кошарите
Негованци
Николаево
Поцърненци
Прибой
Радибош
Старо село
Стефаново
Углярци
Червена
могила
Чуковец

Пасище
храсти

Ливада

с 10,60

9,80

10,00

9,20

които ще поемат задължението да ги поддържат в добро
земеделско и екологично състояние за срок от 5 (пет) стопански
години, считано от стопанската 2016/2017 при спазване на
условията на чл.37и ал. 4, ал. 5, ал. 6, ал. 7, ал. 8, ал. 9, ал. 12, ал. 13,
ал. 14 от Закона за собствеността и ползването на земеделските
земи.
ІІІ. Мерите, пасищата и ливадите по чл. 37и, ал. 13, определени за
индивидуално ползване за съответното землище, останали
след проведени процедури по чл. 37и, ал. 4 от горепосочения
нормативен акт, се отдават под наем чрез публичен търг с явно
наддаване само на собственици или ползватели на животновъдни
обекти с пасищни селскостопански животни, регистрирани в
Интегрираната информационна система на БАБХ като
първоначалната наемна тръжна цена се определя по пазарен
механизъм по утвърдена от Общински съвет – Радомир в т. ІІ от
настоящото решение. Договорите се сключват за стопанската
2016/ 2017 година.
ІV. Мерите, пасищата и ливадите по чл. 37и, ал.14, определени
за индивидуално ползване за съответното землище, останали след
проведени процедури по чл. 37и, ал. 4 и ал. 13 от ЗСПЗЗ, се отдават
под наем чрез публичен търг с явно наддаване на собственици на
пасищни селскостопански животни и на лица, които поемат
задължение да ги подържат в добро земеделско и екологично
състояние като първоначалната наемна тръжна цена се определя
по пазарен механизъм. Договорите се сключват за стопанската
2016/ 2017 година.
V. ОПРЕДЕЛЯ пасищата, мерите и ливадите за общо и
индивидуално ползване, описани по землища, площи, категории и
цени, определени по пазарен механизъм по утвърдена от Общински
съвет – Радомир в т. ІІ цена от настоящото решение.
VІ. Площите се предоставят за пасищно отглеждане на едър
рогат добитък, дребен рогат добитък и еднокопитни в
съотношение, съгласно Национален стандарт 4.1. от „Условията
за поддържане на земята в добро екологично и земеделско
състояние”.
VІІ. Мерите и пасищата, определени за общо ползване се
ползват безвъзмездно от всички лица.
VІІІ. Мерите и пасищата в населените места, представляващи
традиционни сборни терени за колективни и общоселски стада от
животни, както и прокарите до местата за паша и водопоите да

се ползват от животновъдите с цел осигуряване на
безпрепятствено преминаване и пашуване на животни.
ІХ. ПРИЕМА правила за ползване на мерите и пасищата на
територията на Община Радомир, които са задължителни за
всички ползватели, съгласно приложение, неразделна част от
настоящото решение.
Х. ВЪЗЛАГА на Кмета на Община Радомир да извърши
необходимите действия за провеждане на процедурите по чл. 37и,
ал. 4, ал. 5, ал. 6, ал. 7, ал. 8, ал. 9, ал. 12, ал. 13, ал. 14 от Закона за
собствеността и ползването на земеделските земи.
ХІ. Задължения на общината:
- Да осигури безпрепятствено ползване на общинските мери и
пасища за извеждане на паша на притежаваните от земеделските
стопани животни.
- Да предоставя информация и методически указания на
ползвателите относно необходимите мероприятия по поддържане
и опазване на мерите и пасищата.
- Мерките за ветеринарна профилактика и борба срещу
болестите по животните се определят съгласно Държавната
профилактична програма за задължителните мерки за
профилактика и борба срещу болестите по животните и Закона
за
ветеринарномедицинската
дейност
/ЗВД/.
Постоянно
действащите епизоотични комисии предприемат действия и
контролират
изпълнението
на
набелязаните
мерки
за
предотвратяване или ликвидиране на заболяването до
стабилизирането
на
обстановката.
В
зависимост
от
епизоотичната
обстановка
се
провеждат задължителни
дезинфекции, дезинсекции и дератизации, хигиенизиране на водопои
или налагане на забрана върху използването им при необходимост.
- При ползването на пасищата и мерите от ОПФ е
необходимо да се спазват Националните стандарти за поддържане
на земята в добро земеделско и екологично състояние, включващи
опазване на почвата от ерозия, запазване на структурата на
почвата, осигуряване на минимално ниво на поддръжка на
естествените местообитания.
ХІІ. Задължения на животновъдите, ползватели на общински
мери,пасища и ливади:
- Да почистват постоянните пасища от нежелана
храстовидна растителност и да провеждат борба с плевели и
устойчиви растителни видове.

- Да не променят предназначението на пасищата и мерите, да
не ги разорават и да не ги използват за неземеделски нужди.
- Да не допускат замърсяването им с битови, строителни,
производствени, опасни и други отпадъци.
- Да не се палят сухи треви и храсти в пасищата, мерите.
- Да окосяват порастналата, неизпасана трева.
- При необходимост да извършват пръскане със съответните
разрешени препарати за обезпаразитяване и наторяване. Да не ги
наторяват с изкуствени торове и с утайки от пречистени
отпадни води.
- Да не се извършва паша в горите граничещи с пасищата.
- Да не извършват сеч на намиращите се върху отдадените под
наем пасища и мери отделно стоящи или групи дървета, без
разрешение от компетентните органи.
- Да ги опазват от ерозиране, заблатяване, засоляване.
- Да не изграждат постройки с траен статут в пасищата и
мерите.
- Да не ги преотстъпват за ползване на трети лица.
- Да не ограждат наетите мери и пасища.
- Да осигурят свободен достъп до наетите от тях пасища и
мери на всички тревопасни животни, отглеждани в населено
място, независимо от техния вид и възраст.
- Нямат право да събират такса от собствениците на
животни, независимо от разходите, които са направили по
почистване на пасищата и мерите.
- Условията за поддържане на земята в добро земеделско и
екологично
състояние
не
отменят
задълженията
на
собствениците или ползвателите на земеделски земи по Закона за
опазване на земеделските земи, Закона за собствеността и
ползването на земеделските земи и други нормативни актове.
- Ползвателите на мери и пасища от общинския поземлен
фонд организират охраната на ползваните от тях имоти,
включени в договора за наем.
- При ползването на пасищата и мерите от ОПФ е
необходимо да се спазват Националните стандарти за поддържане
на земята в добро земеделско и екологично състояние, включващи
опазване на почвата от ерозия, запазване на структурата на
почвата, осигуряване на минимално ниво на поддръжка на
естествените местообитания.
ХІІІ. На основание чл. 60 от АПК, с оглед защита на
обществените интереси на гражданите и жителите на Община

Радомир, в частност на земеделските стопани и животновъди и с
цел спазване на законовите срокове за кандидатстване и подаване
на документи, предвид приетите изменения и допълнения в Закона
за собствеността и ползването на земеделските земи /ЗИД на
ЗСПЗЗ/, обнародван в ДВ, бр. 100 от 18 декември 2015 г., приетите
решения подлежат на предварително изпълнение.
ХІV. При сключване на договори за наем на пасища, мери и
ливади от общинския поземлен фонд, които изцяло или частично
не попадат в актуалния към датата на подписване на договора
специализиран слой по чл. 5, ал. 2 от Наредба № 2 от 17 февруари
2015 г. за критериите за допустимост на земеделските площи за
подпомагане по схеми и мерки за плащане на площ, не се дължи
заплащане на наемна цена за две стопански години от
сключването на договора.
/общ брой съветници-21, присъствали по време на поименното гласуване– 20/
/”за”- 12,“против”- няма, “въздържал се”- 1/
/негласували съветници, поради внесена декларация-протест – 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 № 28
28.02.2017 г.
ПРОТОКОЛ №2
Общински съвет-Радомир на свое заседание, проведено на 28.02.2017г. ,
обсъди първа точка от дневния ред –Докладни записки, Докладна записка,
вх.№ С-23/16.02.2017 г., относно отпускане на финансова помощ на Мария
Тодорова Маринова – майка на Марин Яворов 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 и 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 № 28

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-РАДОМИР ДАВА СЪГЛАСИЕ да бъде
отпусната финансова помощ в размер на 460 /четиристотин и
шестдесет/ лв. на Мария Тодорова Маринова – майка на Марин
Яворов Димитров от гр.Радомир, ул.“Иван Вазов“ № 31.
/общ брой съветници-21, присъствали по време на поименното гласуване– 20/
/”за”- 13,“против”- няма, “въздържал се”- няма/
/негласували съветници, поради внесена декларация-протест – 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 № 29
28.02.2017 г.
ПРОТОКОЛ №2
Общински съвет-Радомир на свое заседание, проведено на 28.02.2017г. ,
обсъди първа точка от дневния ред –Докладни записки, Докладна записка,
вх.№ С-24/16.02.2017 г., относно отпускане на финансова помощ на Асенка
Кирилова Николова 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 и 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 № 29

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-РАДОМИР ДАВА СЪГЛАСИЕ да бъде
отпусната финансова помощ в размер на 460 /четиристотин и
шестдесет/ лв. на Асенка Кирилова Николова от град Радомир,
ул.“Свилен Русев“ № 9.
/общ брой съветници-21, присъствали по време на поименното гласуване– 20/
/”за”- 13,“против”- няма, “въздържал се”- няма/
/негласували съветници, поради внесена декларация-протест – 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 № 30
28.02.2017 г.
ПРОТОКОЛ №2
Общински съвет-Радомир на свое заседание, проведено на 28.02.2017г. ,
обсъди първа точка от дневния ред –Докладни записки, Докладна записка,
вх.№ С-25/16.02.2017 г., относно отпускане на финансова помощ на Виолина
Красимирова Иванова-майка на Денис Ивайлов Иванов 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 и 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 № 30

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-РАДОМИР ДАВА СЪГЛАСИЕ да бъде
отпусната финансова помощ в размер на 460 /четиристотин и
шестдесет/ лв. на Виолина Красимирова Иванова – майка на Денис
Ивайлов Иванов от град Радомир, ж.к.“Арката“ бл.6, ап.7.
/общ брой съветници-21, присъствали по време на поименното гласуване– 20/
/”за”- 13,“против”- няма, “въздържал се”- няма/
/негласували съветници, поради внесена декларация-протест – 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 № 31
28.02.2017 г.
ПРОТОКОЛ №2
Общински съвет-Радомир на свое заседание, проведено на 28.02.2017г. ,
обсъди първа точка от дневния ред –Докладни записки, Докладна записка,
вх.№ С-26/16.02.2017 г., относно отпускане на финансова помощ на Делянка
Георгиева Постолова от 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 и 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 № 31

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-РАДОМИР ДАВА СЪГЛАСИЕ да бъде
отпусната финансова помощ в размер на 920 /деветстотин и
двадесет/ лв. на Делянка Георгиева Постолова от село Дрен,
Община Радомир.
/общ брой съветници-21, присъствали по време на поименното гласуване– 20/
/”за”- 13,“против”- няма, “въздържал се”- няма/
/негласували съветници, поради внесена декларация-протест – 7/

СВЕТОСЛАВ КИРИЛОВ /П/
Председател на Общински съвет-Радомир

