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 № 32
28.03.2017 г.
ПРОТОКОЛ №3
Общински съвет-Радомир на свое заседание, проведено на 28.03.2017г. ,
обсъди първа точка от дневния ред –Докладни записки, Докладна записка,
вх.№ С-50/16.03.2017 г., относно приемане на отчет за изпълнение на
общинската програма за закрила на детето за 2016 г., с вносител: Пламен
Алексиев-кмет на Община Радомир,както и становището на ПК
„Здравеопазване, социална политика, образование, наука, култура и духовни
дейности“.

След станалите разисквания и извършеното гласуване, на основание
чл.21, ал.1,т.1 от ЗЗД, чл.3, ал.1 от ППЗЗД и чл.21, ал.1,т.23 от
ЗМСМА, чл.5, т.15 от Правилник 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 № 32

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-РАДОМИР ПРИЕМА Отчет за
изпълнение на общинската програма за закрила на детето за 2016
година.
/общ брой съветници-21, присъствали по време на гласуването– 18/
/”за”- 17,“против”- няма, “въздържал се”- няма/
/негласували съветници-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 № 33
28.03.2017 г.
ПРОТОКОЛ №3
Общински съвет-Радомир на свое заседание, проведено на 28.03.2017г. ,
обсъди първа точка от дневния ред –Докладни записки, Докладна записка,
вх.№ С-42/15.03.2017 г., относно приемане на общинска стратегия за подкрепа
за личностно развитие на децата и учениците 2017г.-2019 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“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.12 от ЗМСМА и във връзка с чл.197, ал.2 от ЗПУО, чл.5 от
Наредба за приобщаващото образование, Общински съвет-Радомир прие
Р Е Ш Е Н И Е № 33

ОБЩИНСКИ
СЪВЕТ-РАДОМИР
ПРИЕМА
Общинска
стратегия за подкрепа за личностно развитие на децата и
учениците за периода 2017 г.- 2019 г.
/общ брой съветници-21, присъствали по време на гласуването– 17/
/”за”- 16,“против”- няма, “въздържал се”- няма/
/негласували съветници-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 № 34
28.03.2017 г.
ПРОТОКОЛ №3
Общински съвет-Радомир на свое заседание, проведено на 28.03.2017г. ,
обсъди първа точка от дневния ред –Докладни записки, Докладна записка,
вх.№ С-53/17.03.2017 г., относно информация за дейността на общинската
администрация по изпълнение на Наредба № 1 за обществения ред на
територията на Община Радомир и състоянието на престъпността на
територията на Община Радомир, с вносител: Пламен Алексиев-кмет на
Община Радомир,както и становището на ПК“Обществен ред, законност,
местно самоуправление и общинска собственост“.
След станалите разисквания и извършеното гласуване, Общински съветРадомир прие

Р Е Ш Е Н И Е № 34
1.На основание чл.21, ал.1,т.24 от ЗМСМА, ОБЩИНСКИ СЪВЕТРАДОМИР ПРИЕМА Информация по изпълнение на Наредба № 1 за
обществения ред на територията на Община Радомир /приета с Решение №
59 по Протокол №4 от 26.04.2013 г./ за периода 01.01.2016 г.-31.12.2016 г. и
Анализ за състоянието на престъпността на територията на Община
Радомир за 2016 г.
2. На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-РАДОМИР
ПРИЕМА изменение и допълнение на Наредба № 1 за обществения ред на
територията на Община Радомир, както следва:
Чл.19, ал.1,т.3 се изменя и придобива следния вид: „Продажба и сервиране в
заведенията за хранене и развлечения са разрешени до 22.00 часа за зимния
сезон и до 23.00 часа за летния сезон“.
Преходни и заключителни разпоредби:
Измененията и допълненията в Наредба № 1 за обществения ред на
територията на Община Радомир влизат в сила от 15.04.2017г.
/общ брой съветници-21, присъствали по време на гласуването– 18/
/”за”- 17,“против”- няма, “въздържал се”- няма/
/негласували съветници-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 № 35
28.03.2017 г.
ПРОТОКОЛ №3
Общински съвет-Радомир на свое заседание, проведено на 28.03.2017г. ,
обсъди първа точка от дневния ред –Докладни записки, Докладна записка,
вх.№ С-62/17.03.2017 г., относно 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 страна, с вносител: Пламен Алексиев-кмет на Община Радомир,както и
становището на ПК“Обществен ред, законност, местно самоуправление и
общинска собственост“.

След станалите разисквания и извършеното гласуване, на основание
чл.21, ал.2 от ЗМСМА, Общински съвет-Радомир прие
Р Е Ш Е Н И Е № 35

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-РАДОМИР ПРИЕМА 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 страна,
за период 2015г.-2017г.
/общ брой съветници-21, присъствали по време на гласуването– 17/
/”за”- 16,“против”- няма, “въздържал се”- няма/
/негласували съветници-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 № 36
28.03.2017 г.
ПРОТОКОЛ №3
Общински съвет-Радомир на свое заседание, проведено на 28.03.2017г. ,
обсъди първа точка от дневния ред –Докладни записки, Докладна записка,
вх.№ С-61/17.03.2017 г., относно даване на съгласие за кандидатстване с
проектно предложение във връзка с обявяването на процедура „Развитие на
социалното предприемачество“ по приоритетна ос 2 „Намаляване на
бедността и насърчаване на социалното включване“ на ОПРЧР 2014-2020 г., 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“Здравеопазване, социална политика,
образование, наука, култура и духовни дейности“.

След станалите разисквания и извършеното поименно гласуване, на
основание чл.21, ал.1,т.23 от ЗМСМА, Общински съвет-Радомир прие
Р Е Ш Е Н И Е № 36
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-РАДОМИР:

1. ДАВА СЪГЛАСИЕ Община Радомир да кандидатства по
Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020
г., Процедура BG05М9ОР001-2.007 „Развитие на социалното
предприемачество“ с проект „Създаване на социално предприятие
за озеленяване и благоустройство в Община Радомир“.
2. Община Радомир СЕ ЗАДЪЛЖАВА да запази
функционирането на социалното предприятие, както и
заетостта на минимум 50 процента от новоназначените
представители на целевата група за период не по-малко от 6
месеца след приключване на проектните дейности.
3. ДАВА СЪГЛАСИЕ за предоставяне на помещения, находящи
се в:
град Радомир, имот 61577.502.388.1 със застроена площ 256
кв.м., брой етажи – 3, предназначение: административна, делова
сграда.

за срока на изпълнение на проекта и със срок до одобряване на
окончателния доклад по проекта и спазване на ангажимента за
устойчивост.
4. ВЪЗЛАГА на кмета на Община Радомир осъществяването
на всички дейности, необходими за правилното и законосъобразно
изпълнение на решението.
/общ брой съветници-21, присъствали по време на поименното гласуване– 17/
/”за”- 17,“против”- няма, “въздържал се”- няма/

СВЕТОСЛАВ КИРИЛОВ/П/
Председател на Общински съвет-Радомир

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 № 37
28.03.2017 г.
ПРОТОКОЛ №3
Общински съвет-Радомир на свое заседание, проведено на 28.03.2017г. ,
обсъди първа точка от дневния ред –Докладни записки, Докладна записка,
вх.№ С-41/15.03.2017 г., относно обявяване пред Агенция по вписванията на
ГФО за 2016 г. по партида на „Многопрофилна болница за активно лечениеРадомир“ЕООД 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 станалите разисквания и извършеното гласуване, Общински
съвет-Радомир прие
Р Е Ш Е Н И Е № 37
1. ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-РАДОМИР, на основание чл.147, ал.1 и
ал.2 от Търговския закон, във връзка с чл.137, ал.1,т.3 от Търговския
закон и чл.16, ал.1, т.3 от Наредба за търговските дружества с
общинско участие /приета с решение № 233 от 24.10.2008 г. на
Общински съвет-Радомир/, УПЪЛНОМОЩАВА своя ръководител –
Председателя на Общински съвет-Радомир – Светослав Кирилов в
качеството му на заявител да подпише ГФО за 2016 г. на МБАЛРадомир ЕООД.
2. ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-РАДОМИР ВЪЗЛАГА на Председателя
на Общински съвет-Радомир – Светослав Кирилов в качеството
му на заявител да упълномощи с нотариално заверено пълномощно
съставителя на ГФО за 2016 г. на МБАЛ-Радомир ЕООД Катя
Страхилова Дикова – Стоянова да подаде ГФО за 2016 г. на МБАЛРадомир ЕООД в Агенция по вписванията за вписване.
/общ брой съветници-21, присъствали по време на гласуването– 18/
/”за”- 17,“против”- няма, “въздържал се”- няма/
/негласували съветници-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 № 38
28.03.2017 г.
ПРОТОКОЛ №3
Общински съвет-Радомир на свое заседание, проведено на 28.03.2017г. ,
обсъди първа точка от дневния ред –Докладни записки, Докладна записка,
вх.№ С-59/17.03.2017 г., относно приемане на годишен финансов отчет /ГФО/
за 2016 г. на „Многопрофилна болница за активно лечение-Радомир“ЕООД
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 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 № 38
1. ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-РАДОМИР ПРИЕМА годишния
финансов отчет за 2016 година на „Многопрофилна болница за
активно лечение-Радомир“ЕООД град Радомир.
2.ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-РАДОМИР ВЪЗЛАГА на г-жа Катя
Дикова – главен счетоводител на „Многопрофилна болница за
активно лечение-Радомир“ЕООД и упълномощено лице да обяви в
Търговския регистър към Агенция по вписванията годишния
финансов отчет за 2016 година на болницата.
/общ брой съветници-21, присъствали по време на поименното гласуване– 17/
/”за”- 17,“против”- няма, “въздържал се”- няма/

СВЕТОСЛАВ КИРИЛОВ/П/
Председател на Общински съвет-Радомир

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 № 39
28.03.2017 г.
ПРОТОКОЛ №3
Общински съвет-Радомир на свое заседание, проведено на 28.03.2017г. ,
обсъди първа точка от дневния ред –Докладни записки, Докладна записка,
вх.№ С-60/17.03.2017 г., относно приемане на годишен финансов отчет /ГФО/
за 2016 г. на „Медицински център-Радомир“ЕООД 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 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 № 39
1.ОБЩИНСКИ
СЪВЕТ-РАДОМИР
ПРИЕМА
годишния
финансов отчет за 2016 година на „Медицински центърРадомир“ЕООД град Радомир.
2. ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-РАДОМИР ВЪЗЛАГА на управителя
на дружеството да обяви в Търговския регистър към Агенция по
вписванията годишния финансов отчет за 2016 година на
„Медицински център-Радомир“ЕООД град Радомир.
/общ брой съветници-21, присъствали по време на поименното гласуване– 17/
/”за”- 17,“против”- няма, “въздържал се”- няма/

СВЕТОСЛАВ КИРИЛОВ/П/
Председател на Общински съвет-Радомир

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 № 40
28.03.2017 г.
ПРОТОКОЛ №3
Общински съвет-Радомир на свое заседание, проведено на 28.03.2017г. ,
обсъди първа точка от дневния ред –Докладни записки, Докладна записка,
вх.№ С-43/16.03.2017 г., относно осигуряване безопасността и комфорта на
жителите на Община Радомир, с вносител: Емил Крумов-общински
съветник,както и становището на ПК“Обществен ред, законност, местно
самоуправление и общинска собственост“.

След станалите разисквания и извършеното гласуване, на основание
чл.21, ал.1,т.23 от ЗМСМА, Общински съвет-Радомир прие
Р Е Ш Е Н И Е № 40

1. ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-РАДОМИР ЗАДЪЛЖАВА кмета на
Община Радомир в срок до 21.04.2017 г. да бъде възстановена
пътната маркировка и уличното осветление в Община Радомир.
2. ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-РАДОМИР ЗАДЪЛЖАВА кмета на
Община Радомир на следващото заседание на Общинския съвет да
направи отчет за извършените дейности.
/общ брой съветници-21, присъствали по време на гласуването– 18/
/”за”- 13,“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 № 41
28.03.2017 г.
ПРОТОКОЛ №3
Общински съвет-Радомир на свое заседание, проведено на 28.03.2017г. ,
обсъди първа точка от дневния ред –Докладни записки, Докладна записка,
вх.№ С-40/14.03.2017 г., относно отдаване под наем на терен-публична
общинска собственост, находящ се на общински пазар-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 станалите разисквания и 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 общинска
собственост, Общински съвет-Радомир прие
Р Е Ш Е Н И Е № 41

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 8 кв.м. за търговска дейност, находящ се на
общински пазар град Радомир при първоначална месечна наемна
цена 56.00 лв./петдесет и шест лева/ без ДДС.
/общ брой съветници-21, присъствали по време на поименното гласуване– 18/
/”за”- 17,“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 № 42
28.03.2017 г.
ПРОТОКОЛ №3
Общински съвет-Радомир на свое заседание, проведено на 28.03.2017г. ,
обсъди първа точка от дневния ред –Докладни записки, Докладна записка,
вх.№ С-52/17.03.2017 г., относно отдаване под наем на общински обектичастна общинска собственост, с вносител: Пламен Алексиев-кмет на Община
Радомир, както и становищата на ПК“Обществен ред, законност, местно
самоуправление и общинска собственост“и ПК“Бюджет, финанси и
инвестиционна политика“.
След извършеното поименно гласуване, Общински съвет-Радомир прие

Р Е Ш Е Н И Е № 42
1. ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-РАДОМИР, на основание чл.21, ал.1,т.8 от
ЗМСМА, чл.14, ал.6 от Закона за общинската собственост и във връзка с чл.22,
ал.1,т.1 от Наредба за общинската собственост, ДАВА СЪГЛАСИЕ за
отдаване под наем без търг или конкурс на общински обекти – частна
общинска собственост, представляващи преместваеми съоръжения № 8 с
площ от 9 кв.м. и № 9 с площ от 9 кв.м., находящи се на ул.“Евлоги Георгиев“ №
3 град Радомир, на Сдружение с нестопанска цел „МИГ Радомир-Земен“, със
седалище и адрес на управление град Радомир, ул.“Евлоги Георгиев“ № 3,
представлявано от Анита Георгиева Хаджийска – председател, при месечна
наемна цена за обект № 8 в размер на 72.00 лв./седемдесет и два лева/ без
включен ДДС и за обект № 9 в размер на 72.00 лв./седемдесет и два лева/ без
включен ДДС, определена по реда на Наредба за общинската собственост,
приета с Решение № 293/19.12.2008 г. на Общински съвет-Радомир, за срок от 7
/седем/ години.
2. ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-РАДОМИР ВЪЗЛАГА на кмета на Община
Радомир да сключи договор за наем с Анита Георгиева Хаджийска –
председател на Сдружение с нестопанска цел „МИГ Радомир-Земен“.
/общ брой съветници-21, присъствали по време на поименното гласуване– 17/
/”за”- 13,“против”- няма, “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 № 43
28.03.2017 г.
ПРОТОКОЛ №3
Общински съвет-Радомир на свое заседание, проведено на 28.03.2017г. ,
обсъди първа точка от дневния ред –Докладни записки, Докладна записка,
вх.№ С-54/17.03.2017 г., относно разрешаване на изработване и одобряване на
задание за подробен устройствен план за поземлени имоти 190011 и 190012 по
картата на възстановената собственост за землището на село Стефаново
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“Стопанска политика,
земеделие, гори, екология, устройство на територията, строителство,
транспорт, приватизационен и следприватизационен контрол“.

След извършеното гласуване, Общински съвет-Радомир прие
Р Е Ш Е Н И Е № 43

1.На основание чл.124, ал.1 от ЗУТ, във връзка с чл.124б, ал.1 от ЗУТ,
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-РАДОМИР ОДОБРЯВА задание за изработване на ПУППЗ в обхват ПИ 190011 и ПИ 190012 по КВС за землището на село Стефаново,
Община Радомир, съгласно който имотите ще се отредят за жилищно
строителство.
2. На основание чл.124, ал.1 от ЗУТ, ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-РАДОМИР
ПРИЕМА да бъде изработен ПУП-ПЗ в обхват ПИ 190011 и ПИ 190012 по КВС
за землището на село Стефаново, Община Радомир, съгласно одобреното в
точка 1 на настоящото решение задание по възлагане и за сметка на
заинтересованите лица. 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– 18/
/”за”- 16,“против”- няма, “въздържал се”- 1/
/негласували съветници-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 № 44
28.03.2017 г.
ПРОТОКОЛ №3
Общински съвет-Радомир на свое заседание, проведено на 28.03.2017г. ,
обсъди първа точка от дневния ред –Докладни записки, Докладна записка,
вх.№ С-55/17.03.2017 г., относно разрешаване на изработване и одобряване на
задание за подробен устройствен план за поземлен имот 004006 по картата на
възстановената собственост за землището на село Горна Диканя, Община
Радомир, с вносител: Пламен Алексиев-кмет на Община Радомир, както и
становищата на ПК“Обществен ред, законност, местно самоуправление и
общинска собственост“и ПК“Стопанска политика, земеделие, гори, екология,
устройство на територията, строителство, транспорт, приватизационен и
следприватизационен контрол“.

След извършеното гласуване, Общински съвет-Радомир прие
Р Е Ш Е Н И Е № 44

1.На основание чл.124, ал.1 от ЗУТ, във връзка с чл.124б, ал.1 от
ЗУТ,ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-РАДОМИР ОДОБРЯВА задание за изработване на
ПУП-ПЗ в обхват ПИ 004006 по КВС за землището на село Горна Диканя,
Община Радомир, съгласно който имотът ще се отреди за жилищно
строителство.
2. На основание чл.124, ал.1 от ЗУТ, ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-РАДОМИР
ПРИЕМА да бъде изработен ПУП-ПЗ в обхват ПИ 004006 по КВС за землището
на село Горна Диканя, Община Радомир, съгласно одобреното в точка 1 на
настоящото решение задание по възлагане и за сметка на заинтересованите
лица. 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 съветРадомир по чл.124, ал.1 не подлежи на оспорване.
/общ брой съветници-21, присъствали по време на гласуването– 18/
/”за”- 17,“против”- няма, “въздържал се”- няма/
/негласували съветници-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 № 45
28.03.2017 г.
ПРОТОКОЛ №3
Общински съвет-Радомир на свое заседание, проведено на 28.03.2017г. ,
обсъди първа точка от дневния ред –Докладни записки, Докладна записка,
вх.№ С-56/17.03.2017 г., относно разрешаване на изработване и одобряване на
задание за подробен устройствен план за поземлен имот 003003 по картата на
възстановената собственост за землището на село Горна Диканя, Община
Радомир, с вносител: Пламен Алексиев-кмет на Община Радомир, както и
становищата на ПК“Обществен ред, законност, местно самоуправление и
общинска собственост“и ПК“Стопанска политика, земеделие, гори, екология,
устройство на територията, строителство, транспорт, приватизационен и
следприватизационен контрол“.

След извършеното гласуване, Общински съвет-Радомир прие
Р Е Ш Е Н И Е № 45

1. На основание чл.124, ал.1 от ЗУТ, във връзка с чл.124б, ал.1 от ЗУТ,
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-РАДОМИР ОДОБРЯВА задание за изработване на ПУП-ПЗ в
обхват ПИ 003003 по КВС за землището на село Горна Диканя, Община Радомир,
съгласно който имотът ще се отреди за жилищно строителство.
2. На основание чл.124, ал.1 от ЗУТ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-РАДОМИР ПРИЕМА да
бъде изработен ПУП-ПЗ в обхват ПИ 003003 по КВС за землището на село Горна
Диканя, Община Радомир, съгласно одобреното в точка 1 на настоящото решение
задание по възлагане и за сметка на заинтересованите лица. 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– 18/
/”за”- 16,“против”- няма, “въздържал се”- 1/
/негласували съветници-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 № 46
28.03.2017 г.
ПРОТОКОЛ №3
Общински съвет-Радомир на свое заседание, проведено на 28.03.2017г. ,
обсъди първа точка от дневния ред –Докладни записки, Докладна записка,
вх.№ С-57/17.03.2017 г., относно разрешаване на изработване и одобряване на
задание за подробен устройствен план за поземлен имот 003021 по картата на
възстановената собственост за землището на село Горна Диканя, Община
Радомир, с вносител: Пламен Алексиев-кмет на Община Радомир, както и
становищата на ПК“Обществен ред, законност, местно самоуправление и
общинска собственост“и ПК“Стопанска политика, земеделие, гори, екология,
устройство на територията, строителство, транспорт, приватизационен и
следприватизационен контрол“.

След извършеното гласуване, Общински съвет-Радомир прие
Р Е Ш Е Н И Е № 46

1. На основание чл.124, ал.1 от ЗУТ, във връзка с чл.124б,ал.1 от ЗУТ,
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-РАДОМИР ОДОБРЯВА задание за изработване на ПУППЗ в обхват ПИ 003021 по КВС за землището на село Горна Диканя, Община
Радомир, съгласно който имотът ще се отреди за жилищно строителство.
2.На основание чл.124, ал.1 от ЗУТ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-РАДОМИР
ПРИЕМА да бъде изработен ПУП-ПЗ в обхват ПИ 003021 по КВС за землището
на село Горна Диканя, Община Радомир, съгласно одобреното в точка 1 на
настоящото решение задание по възлагане и за сметка на заинтересованите
лица. 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– 18/
/”за”- 17,“против”- няма, “въздържал се”- няма/
/негласували съветници-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 № 47
28.03.2017 г.
ПРОТОКОЛ №3
Общински съвет-Радомир на свое заседание, проведено на 28.03.2017г. ,
обсъди първа точка от дневния ред –Докладни записки, Докладна записка,
вх.№ С-58/17.03.2017 г., относно разрешаване на изработване и одобряване на
задание за подробен устройствен план за поземлен имот 087010 по картата на
възстановената собственост за землището на село Горна Диканя, Община
Радомир, с вносител: Пламен Алексиев-кмет на Община Радомир, както и
становищата на ПК“Обществен ред, законност, местно самоуправление и
общинска собственост“и ПК“Стопанска политика, земеделие, гори, екология,
устройство на територията, строителство, транспорт, приватизационен и
следприватизационен контрол“.

След извършеното гласуване, Общински съвет-Радомир прие
Р Е Ш Е Н И Е № 47

1.На основание чл.124, ал.1 от ЗУТ, във връзка с чл.124б, ал.1 от ЗУТ,
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-РАДОМИР ОДОБРЯВА задание за изработване на ПУППЗ в обхват ПИ 087010 по КВС за землището на село Горна Диканя, Община
Радомир, съгласно който имотът ще се отреди за складови дейности.
2.На основание чл.124, ал.1 от ЗУТ, ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-РАДОМИР
ПРИЕМА да бъде изработен ПУП-ПЗ в обхват ПИ 087010 по КВС за землището
на село Горна Диканя, Община Радомир, съгласно одобреното в точка 1 на
настоящото решение задание по възлагане и за сметка на заинтересованите
лица. 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 съветРадомир не подлежи на оспорване.
/общ брой съветници-21, присъствали по време на гласуването– 18/
/”за”- 16,“против”- няма, “въздържал се”- 1/
/негласували съветници-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 № 48
28.03.2017 г.
ПРОТОКОЛ №3
Общински съвет-Радомир на свое заседание, проведено на 28.03.2017г. ,
обсъди първа точка от дневния ред –Докладни записки, Докладна записка,
вх.№ С-44/16.03.2017 г., относно отпускане финансова помощ на Сирма
Альошева Йорданова от град Радомир, с вносител: Пламен Алексиев-кмет на
Община Радомир, както и становищата на ПК“Здравеопазване, социална
политика, образование, наука, култура и духовни дейности“ и ПК“Бюджет,
финанси и инвестиционна политика“.

След извършеното поименно гласуване, на основание чл.11, ал.1 и
ал.2 от ЗСП, чл.21, ал.1,т.23 от ЗМСМА и чл.2, ал.1 от Правила за
отпускане на еднократни помощи, Общински съвет-Радомир прие
Р Е Ш Е Н И Е № 48

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-РАДОМИР ДАВА СЪГЛАСИЕ да бъде
отпусната финансова помощ в размер на 200 /двеста/ лева на
Сирма Альошева Йорданова от град Радомир, ул.“Янтра“ № 16,
вх.Б, ет.1, ап.23.
/общ брой съветници-21, присъствали по време на поименното гласуване– 18/
/”за”- 17,“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 № 49
28.03.2017 г.
ПРОТОКОЛ №3
Общински съвет-Радомир на свое заседание, проведено на 28.03.2017г. ,
обсъди първа точка от дневния ред –Докладни записки, Докладна записка,
вх.№ С-45/16.03.2017 г., относно отпускане финансова помощ на Ангел Славчов
Рашков от град Радомир, с вносител: Пламен Алексиев-кмет на Община
Радомир, както и становищата на ПК“Здравеопазване, социална политика,
образование, наука, култура и духовни дейности“ и ПК“Бюджет, финанси и
инвестиционна политика“.

След извършеното поименно гласуване, на основание чл.11, ал.1 и
ал.2 от ЗСП, чл.21, ал.1,т.23 от ЗМСМА и чл.2, ал.1 от Правила за
отпускане на еднократни помощи, Общински съвет-Радомир прие
Р Е Ш Е Н И Е № 49

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-РАДОМИР ДАВА СЪГЛАСИЕ да бъде
отпусната финансова помощ в размер на 920 /деветстотин и
двадесет/ лева на Ангел Славчов Рашков от град Радомир,
ул.“Радомирска“ № 29.
/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 № 50
28.03.2017 г.
ПРОТОКОЛ №3
Общински съвет-Радомир на свое заседание, проведено на 28.03.2017г. ,
обсъди първа точка от дневния ред –Докладни записки, Докладна записка,
вх.№ С-46/16.03.2017 г., относно отпускане финансова помощ на Стефка
Драганова Боянова от град Радомир, с вносител: Пламен Алексиев-кмет на
Община Радомир, както и становищата на ПК“Здравеопазване, социална
политика, образование, наука, култура и духовни дейности“ и ПК“Бюджет,
финанси и инвестиционна политика“.

След извършеното поименно гласуване, на основание чл.11, ал.1 и
ал.2 от ЗСП, чл.21, ал.1,т.23 от ЗМСМА и чл.2, ал.1 от Правила за
отпускане на еднократни помощи, Общински съвет-Радомир прие
Р Е Ш Е Н И Е № 50
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-РАДОМИР ДАВА СЪГЛАСИЕ да бъде
отпусната финансова помощ в размер на 250 /двеста и петдесет/
лева на Стефка Драганова Боянова от град Радомир,
ж.к.“Автогара“ бл.11, ап.14.
/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 № 51
28.03.2017 г.
ПРОТОКОЛ №3
Общински съвет-Радомир на свое заседание, проведено на 28.03.2017г. ,
обсъди първа точка от дневния ред –Докладни записки, Докладна записка,
вх.№ С-48/16.03.2017 г., относно отпускане финансова помощ на Анна
Методиева 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, 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 № 51

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-РАДОМИР ДАВА СЪГЛАСИЕ да бъде
отпусната финансова помощ в размер на 700 /седемстотин/ лева
на Анна Методиева Николова от град Радомир, ул.“Хайдут
Дамшо“ № 7.
/общ брой съветници-21, присъствали по време на поименното гласуване– 17/
/”за”- 17,“против”- няма, “въздържал се”- няма/

СВЕТОСЛАВ КИРИЛОВ/П/
Председател на Общински съвет-Радомир

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 № 52
28.03.2017 г.
ПРОТОКОЛ №3
Общински съвет-Радомир на свое заседание, проведено на 28.03.2017г. ,
обсъди първа точка от дневния ред –Докладни записки, Докладна записка,
вх.№ С-49/16.03.2017 г., относно отпускане финансова помощ на Славка
Емилова Стоилова от град Радомир, с вносител: Пламен Алексиев-кмет на
Община Радомир, както и становищата на ПК“Здравеопазване, социална
политика, образование, наука, култура и духовни дейности“ и ПК“Бюджет,
финанси и инвестиционна политика“.

След извършеното поименно гласуване, на основание чл.11, ал.1 и
ал.2 от ЗСП, чл.21, ал.1,т.23 от ЗМСМА и чл.2, ал.1 от Правила за
отпускане на еднократни помощи, Общински съвет-Радомир прие
Р Е Ш Е Н И Е № 52

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-РАДОМИР ДАВА СЪГЛАСИЕ да бъде
отпусната финансова помощ в размер на 460 /четиристотин и
шестдесет/ лева на Славка Емилова Стоилова от град Радомир,
ул.“Калоян“ № 16.
/общ брой съветници-21, присъствали по време на поименното гласуване– 17/
/”за”- 17,“против”- няма, “въздържал се”- няма/

СВЕТОСЛАВ КИРИЛОВ/П/
Председател на Общински съвет-Радомир

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 № 53
28.03.2017 г.
ПРОТОКОЛ №3
Общински съвет-Радомир на свое заседание, проведено на 28.03.2017г. ,
обсъди първа точка от дневния ред –Докладни записки, Докладна записка,
вх.№ С-63/20.03.2017 г., относно отпускане финансова помощ на Тодор
Методиев Алексиев от град Радомир, с вносител: Пламен Алексиев-кмет на
Община Радомир, както и становищата на ПК“Здравеопазване, социална
политика, образование, наука, култура и духовни дейности“ и ПК“Бюджет,
финанси и инвестиционна политика“.

След извършеното поименно гласуване, на основание чл.11, ал.1 и
ал.2 от ЗСП, чл.21, ал.1,т.23 от ЗМСМА и чл.2, ал.1 от Правила за
отпускане на еднократни помощи, Общински съвет-Радомир прие
Р Е Ш Е Н И Е № 53

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-РАДОМИР ДАВА СЪГЛАСИЕ да бъде
отпусната финансова помощ в размер на 200 /двеста/ лева на
Тодор Методиев Алексиев от град Радомир, ул.“Филип Тотьо“№1.
/общ брой съветници-21, присъствали по време на поименното гласуване– 17/
/”за”- 17,“против”- няма, “въздържал се”- няма/

СВЕТОСЛАВ КИРИЛОВ/П/
Председател на Общински съвет-Радомир

