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 № 54
25.04.2017 г.
ПРОТОКОЛ №4
Общински съвет-Радомир на свое заседание, проведено на 25.04.2017г. ,
обсъди първа точка от дневния ред –Докладни записки, Отчет за изпълнение
на годишната програма за работа на НЧ „Христо Ботев-1928г.“село
Копаница, Община Радомир през 2016 година, вх.№ С-39/10.03.2017 г., с
вносител: Г.Владимиров-председател на читалищното настоятелство,
както и становищата на ПК“Здравеопазване, социална политика,
образование, наука, култура и духовни дейности“ и ПК“Бюджет, финанси и
инвестиционна политика“.

След станалите разисквания и извършеното поименно гласуване, на
основание чл.26а, ал.4 от Закона за народните читалища, Общински
съвет-Радомир прие
Р Е Ш Е Н И Е № 54

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-РАДОМИР ПРИЕМА Доклада за
осъществените дейности в изпълнение на годишната програма за
развитие на читалищната дейност и Отчета за изразходваните
средства през 2016 година на НЧ „Христо Ботев-1928г.“ село
Копаница, Община Радомир.

/общ брой съветници-21, присъствали по време на поименното гласуване– 20/
/”за”- 16,“против”- няма, “въздържал се”- 4/

СВЕТОСЛАВ КИРИЛОВ /П/
Председател на Общински съвет-Радомир

1

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 № 55
25.04.2017 г.
ПРОТОКОЛ №4
Общински съвет-Радомир на свое заседание, проведено на 25.04.2017г. ,
обсъди първа точка от дневния ред –Докладни записки, Отчет за изпълнение
на годишната програма за работа на НЧ „Никола Павлов Корчев-1928г.“.“село
Долна Диканя, Община Радомир през 2016 година, вх.№ С-64/20.03.2017 г., с
вносител: Елинчо Колев-председател на читалищното настоятелство, както
и становищата на ПК“Здравеопазване, социална политика, образование,
наука, култура и духовни дейности“ и ПК“Бюджет, финанси и инвестиционна
политика“.

След станалите разисквания и извършеното поименно гласуване, на
основание чл.26а, ал.4 от Закона за народните читалища, Общински
съвет-Радомир прие
Р Е Ш Е Н И Е № 55

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-РАДОМИР ПРИЕМА Доклада за
осъществените дейности в изпълнение на годишната програма за
развитие на читалищната дейност и Отчета за изразходваните
средства през 2016 година на НЧ „Никола Павлов Корчев-1928г.“
село Долна Диканя, Община Радомир.
/общ брой съветници-21, присъствали по време на поименното гласуване– 20/
/”за”- 16,“против”- няма, “въздържал се”- 4/

СВЕТОСЛАВ КИРИЛОВ /П/
Председател на Общински съвет-Радомир

2

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 № 56
25.04.2017 г.
ПРОТОКОЛ №4
Общински съвет-Радомир на свое заседание, проведено на 25.04.2017г. ,
обсъди първа точка от дневния ред –Докладни записки, Отчет за изпълнение
на годишната програма за работа на НЧ „Климент Охридски 1915 г.“село
Долни Раковец, Община Радомир през 2016 година, вх.№ С-67/23.03.2017 г., с
вносител: Симеон Исачки-председател на читалищното настоятелство,
както и становищата на ПК“Здравеопазване, социална политика,
образование, наука, култура и духовни дейности“ и ПК“Бюджет, финанси и
инвестиционна политика“.

След станалите разисквания и извършеното поименно гласуване, на
основание чл.26а, ал.4 от Закона за народните читалища, Общински
съвет-Радомир прие
Р Е Ш Е Н И Е № 56

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-РАДОМИР ПРИЕМА Доклада за
осъществените дейности в изпълнение на годишната програма за
развитие на читалищната дейност и Отчета за изразходваните
средства през 2016 година на НЧ „Климент Охридски 1915г.“ село
Долни Раковец, Община Радомир.

/общ брой съветници-21, присъствали по време на поименното гласуване– 20/
/”за”- 16,“против”- няма, “въздържал се”- 4/

СВЕТОСЛАВ КИРИЛОВ /П/
Председател на Общински съвет-Радомир

3

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 № 57
25.04.2017 г.
ПРОТОКОЛ №4
Общински съвет-Радомир на свое заседание, проведено на 25.04.2017г. ,
обсъди първа точка от дневния ред –Докладни записки, Отчет за изпълнение
на годишната програма за работа на НЧ „Благой Гебрев 1905 г.“село Друган,
Община Радомир през 2016 година, вх.№ С-68/24.03.2017 г., с вносител: Евдокия
Пиперкова-председател на читалищното настоятелство, както и
становищата на ПК“Здравеопазване, социална политика, образование, наука,
култура и духовни дейности“ и ПК“Бюджет, финанси и инвестиционна
политика“.

След станалите разисквания и извършеното поименно гласуване, на
основание чл.26а, ал.4 от Закона за народните читалища, Общински
съвет-Радомир прие
Р Е Ш Е Н И Е № 57

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-РАДОМИР ПРИЕМА Доклада за
осъществените дейности в изпълнение на годишната програма за
развитие на читалищната дейност и Отчета за изразходваните
средства през 2016 година на НЧ „Благой Гебрев 1905г.““ село
Друган, Община Радомир.
/общ брой съветници-21, присъствали по време на поименното гласуване– 20/
/”за”- 16,“против”- няма, “въздържал се”- 4/

СВЕТОСЛАВ КИРИЛОВ /П/
Председател на Общински съвет-Радомир

4

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 № 58
25.04.2017 г.
ПРОТОКОЛ №4
Общински съвет-Радомир на свое заседание, проведено на 25.04.2017г. ,
обсъди първа точка от дневния ред –Докладни записки, Отчет за изпълнение
на годишната програма за работа на НЧ „Напредък 1915 г.“село Стефаново,
Община Радомир през 2016 година, вх.№ С-69/30.03.2017 г., с вносител: Славчо
Гебрев-председател на читалищното настоятелство, както и становищата
на ПК“Здравеопазване, социална политика, образование, наука, култура и
духовни дейности“ и ПК“Бюджет, финанси и инвестиционна политика“.

След станалите разисквания и извършеното поименно гласуване, на
основание чл.26а, ал.4 от Закона за народните читалища, Общински
съвет-Радомир прие
Р Е Ш Е Н И Е № 58

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-РАДОМИР ПРИЕМА Доклада за
осъществените дейности в изпълнение на годишната програма за
развитие на читалищната дейност и Отчета за изразходваните
средства през 2016 година на НЧ „Напредък 1915 г.“ село
Стефаново, Община Радомир.
/общ брой съветници-21, присъствали по време на поименното гласуване– 20/
/”за”- 16,“против”- няма, “въздържал се”- 4/

СВЕТОСЛАВ КИРИЛОВ /П/
Председател на Общински съвет-Радомир

5

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 № 59
25.04.2017 г.
ПРОТОКОЛ №4
Общински съвет-Радомир на свое заседание, проведено на 25.04.2017г. ,
обсъди първа точка от дневния ред –Докладни записки, Отчет за изпълнение
на годишната програма за работа на НЧ „Народна просвета 1945 г.“село
Червена могила, Община Радомир през 2016 година, вх.№ С-70/30.03.2017 г., с
вносител: Златка Деянова-председател на читалищното настоятелство,
както и становищата на ПК“Здравеопазване, социална политика,
образование, наука, култура и духовни дейности“ и ПК“Бюджет, финанси и
инвестиционна политика“.

След станалите разисквания и извършеното поименно гласуване, на
основание чл.26а, ал.4 от Закона за народните читалища, Общински
съвет-Радомир прие
Р Е Ш Е Н И Е № 59
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-РАДОМИР ПРИЕМА Доклада за
осъществените дейности в изпълнение на годишната програма за
развитие на читалищната дейност и Отчета за изразходваните
средства през 2016 година на НЧ „Народна просвета 1945 г.“ село
Червена могила, Община Радомир.
/общ брой съветници-21, присъствали по време на поименното гласуване– 20/
/”за”- 16,“против”- няма, “въздържал се”- 4/

СВЕТОСЛАВ КИРИЛОВ /П/
Председател на Общински съвет-Радомир

6

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 № 60
25.04.2017 г.
ПРОТОКОЛ №4
Общински съвет-Радомир на свое заседание, проведено на 25.04.2017г. ,
обсъди първа точка от дневния ред –Докладни записки, Отчет за изпълнение
на годишната програма за работа на НЧ „Отец Паисий 1927 г.“село Извор,
Община Радомир през 2016 година, вх.№ С-71/30.03.2017 г., с вносител: Румен
Мирчев-председател на читалищното настоятелство, както и становищата
на ПК“Здравеопазване, социална политика, образование, наука, култура и
духовни дейности“ и ПК“Бюджет, финанси и инвестиционна политика“.

След станалите разисквания и извършеното поименно гласуване, на
основание чл.26а, ал.4 от Закона за народните читалища, Общински
съвет-Радомир прие
Р Е Ш Е Н И Е № 60

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-РАДОМИР ПРИЕМА Доклада за
осъществените дейности в изпълнение на годишната програма за
развитие на читалищната дейност и Отчета за изразходваните
средства през 2016 година на НЧ „Отец Паисий 1927г.““ село Извор,
Община Радомир.
/общ брой съветници-21, присъствали по време на поименното гласуване– 20/
/”за”- 16,“против”- няма, “въздържал се”- 4/

СВЕТОСЛАВ КИРИЛОВ /П/
Председател на Общински съвет-Радомир

7

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 № 61
25.04.2017 г.
ПРОТОКОЛ №4
Общински съвет-Радомир на свое заседание, проведено на 25.04.2017г. ,
обсъди първа точка от дневния ред –Докладни записки, Отчет за изпълнение
на годишната програма за работа на НЧ „Евлоги Агайн 1927 г.“село Владимир,
Община Радомир през 2016 година, вх.№ С-72/30.03.2017 г., с вносител: Сашко
Кармиджанов-председател на читалищното настоятелство, както и
становищата на ПК“Здравеопазване, социална политика, образование, наука,
култура и духовни дейности“ и ПК“Бюджет, финанси и инвестиционна
политика“.

След станалите разисквания и извършеното поименно гласуване, на
основание чл.26а, ал.4 от Закона за народните читалища, Общински
съвет-Радомир прие
Р Е Ш Е Н И Е № 61

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-РАДОМИР ПРИЕМА Доклада за
осъществените дейности в изпълнение на годишната програма за
развитие на читалищната дейност и Отчета за изразходваните
средства през 2016 година на НЧ „Евлоги Агайн 1927г.“ село
Владимир, Община Радомир.
/общ брой съветници-21, присъствали по време на поименното гласуване– 20/
/”за”- 16,“против”- няма, “въздържал се”- 4/

СВЕТОСЛАВ КИРИЛОВ /П/
Председател на Общински съвет-Радомир

8

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 № 62
25.04.2017 г.
ПРОТОКОЛ №4
Общински съвет-Радомир на свое заседание, проведено на 25.04.2017г. ,
обсъди първа точка от дневния ред –Докладни записки, Отчет за изпълнение
на годишната програма за работа на НЧ „Благой Попов 1927 г.“село Дрен,
Община Радомир през 2016 година, вх.№ С-73/30.03.2017 г., с вносител: Фиданка
Рударска-председател на
читалищното
настоятелство, както
и
становищата на ПК“Здравеопазване, социална политика, образование, наука,
култура и духовни дейности“ и ПК“Бюджет, финанси и инвестиционна
политика“.

След станалите разисквания и извършеното поименно гласуване, на
основание чл.26а, ал.4 от Закона за народните читалища, Общински
съвет-Радомир прие
Р Е Ш Е Н И Е № 62

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-РАДОМИР ПРИЕМА Доклада за
осъществените дейности в изпълнение на годишната програма за
развитие на читалищната дейност и Отчета за изразходваните
средства през 2016 година на НЧ „Благой Попов 1927 г.“ село Дрен,
Община Радомир.

/общ брой съветници-21, присъствали по време на поименното гласуване– 20/
/”за”- 16,“против”- няма, “въздържал се”- 4/

СВЕТОСЛАВ КИРИЛОВ /П/
Председател на Общински съвет-Радомир

9

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 № 63
25.04.2017 г.
ПРОТОКОЛ №4
Общински съвет-Радомир на свое заседание, проведено на 25.04.2017г. ,
обсъди първа точка от дневния ред –Докладни записки, Отчет за изпълнение
на годишната програма за работа на НЧ „Просвета 1928 г.“село Кондофрей,
Община Радомир, през 2016 година, вх.№ С-74/30.03.2017 г., с вносител:
М.Миланова-председател на читалищното настоятелство, както и
становищата на ПК“Здравеопазване, социална политика, образование, наука,
култура и духовни дейности“ и ПК“Бюджет, финанси и инвестиционна
политика“.

След станалите разисквания и извършеното поименно гласуване, на
основание чл.26а, ал.4 от Закона за народните читалища, Общински
съвет-Радомир прие
Р Е Ш Е Н И Е № 63
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-РАДОМИР ПРИЕМА Доклада за
осъществените дейности в изпълнение на годишната програма за
развитие на читалищната дейност и Отчета за изразходваните
средства през 2016 година на НЧ „Просвета 1928г.“ село Кондофрей,
Община Радомир.
/общ брой съветници-21, присъствали по време на поименното гласуване– 20/
/”за”- 16,“против”- няма, “въздържал се”- 4/

СВЕТОСЛАВ КИРИЛОВ /П/
Председател на Общински съвет-Радомир

10

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 № 64
25.04.2017 г.
ПРОТОКОЛ №4
Общински съвет-Радомир на свое заседание, проведено на 25.04.2017г. ,
обсъди първа точка от дневния ред –Докладни записки, Отчет за изпълнение
на годишната програма за работа на НЧ „Светлина 1925 г.“село Дебели лаг,
Община Радомир, през 2016 година, вх.№ С-75/30.03.2017 г., с вносител: Роза
Кръстева-председател на читалищното настоятелство, както и
становищата на ПК“Здравеопазване, социална политика, образование, наука,
култура и духовни дейности“ и ПК“Бюджет, финанси и инвестиционна
политика“.

След станалите разисквания и извършеното поименно гласуване, на
основание чл.26а, ал.4 от Закона за народните читалища, Общински
съвет-Радомир прие
Р Е Ш Е Н И Е № 64

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-РАДОМИР ПРИЕМА Доклада за
осъществените дейности в изпълнение на годишната програма за
развитие на читалищната дейност и Отчета за изразходваните
средства през 2016 година на НЧ „Светлина 1925г.“ село Дебели лаг,
Община Радомир.
/общ брой съветници-21, присъствали по време на поименното гласуване– 20/
/”за”- 16,“против”- няма, “въздържал се”- 4/

СВЕТОСЛАВ КИРИЛОВ /П/
Председател на Общински съвет-Радомир
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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 № 65
25.04.2017 г.
ПРОТОКОЛ №4
Общински съвет-Радомир на свое заседание, проведено на 25.04.2017г. ,
обсъди първа точка от дневния ред –Докладни записки, Отчет за изпълнение
на годишната програма за работа на НЧ „Светлина 1936 г.“село Прибой,
Община Радомир, през 2016 година, вх.№ 76/30.03.2017 г., с вносител: Николай
Андонов-председател
на
читалищното
настоятелство,
както
и
становищата на ПК“Здравеопазване, социална политика, образование, наука,
култура и духовни дейности“ и ПК“Бюджет, финанси и инвестиционна
политика“.

След станалите разисквания и извършеното поименно гласуване, на
основание чл.26а, ал.4 от Закона за народните читалища, Общински
съвет-Радомир прие
Р Е Ш Е Н И Е № 65

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-РАДОМИР ПРИЕМА Доклада за
осъществените дейности в изпълнение на годишната програма за
развитие на читалищната дейност и Отчета за изразходваните
средства през 2016 година на НЧ „Светлина 1936г.“ село Прибой,
Община Радомир.
/общ брой съветници-21, присъствали по време на поименното гласуване– 20/
/”за”- 16,“против”- няма, “въздържал се”- 4/

СВЕТОСЛАВ КИРИЛОВ /П/
Председател на Общински съвет-Радомир
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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 № 66
25.04.2017 г.
ПРОТОКОЛ №4
Общински съвет-Радомир на свое заседание, проведено на 25.04.2017г. ,
обсъди първа точка от дневния ред –Докладни записки, Отчет за изпълнение
на годишната програма за работа на НЧ „Христо Ботев 1928 г.“град
Радомир, кв.“Върба“, Община Радомир, през 2016 година, вх.№ 77/30.03.2017 г., с
вносител: Ценка Цонева-председател на читалищното настоятелство,
както и становищата на ПК“Здравеопазване, социална политика,
образование, наука, култура и духовни дейности“ и ПК“Бюджет, финанси и
инвестиционна политика“.

След станалите разисквания и извършеното поименно гласуване, на
основание чл.26а, ал.4 от Закона за народните читалища, Общински
съвет-Радомир прие
Р Е Ш Е Н И Е № 66
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-РАДОМИР ПРИЕМА Доклада за
осъществените дейности в изпълнение на годишната програма за
развитие на читалищната дейност и Отчета за изразходваните
средства през 2016 година на НЧ „Христо Ботев 1928г.“град
Радомир, кв.“Върба“, Община Радомир.
/общ брой съветници-21, присъствали по време на поименното гласуване– 20/
/”за”- 16,“против”- няма, “въздържал се”- 4/

СВЕТОСЛАВ КИРИЛОВ /П/
Председател на Общински съвет-Радомир
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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 № 67
25.04.2017 г.
ПРОТОКОЛ №4
Общински съвет-Радомир на свое заседание, проведено на 25.04.2017г. ,
обсъди първа точка от дневния ред –Докладни записки, Отчет за изпълнение
на годишната програма за работа на НЧ „Напредък 1895г.“град Радомир,
Община Радомир, през 2016 година, вх.№ 78/03.04.2017 г., с вносител: Георги
Щалиянов-председател на читалищното настоятелство, както и
становищата на ПК“Здравеопазване, социална политика, образование, наука,
култура и духовни дейности“ и ПК“Бюджет, финанси и инвестиционна
политика“.

След станалите разисквания и извършеното поименно гласуване, на
основание чл.26а, ал.4 от Закона за народните читалища, Общински
съвет-Радомир прие
Р Е Ш Е Н И Е № 67

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-РАДОМИР ПРИЕМА Доклада за
осъществените дейности в изпълнение на годишната програма за
развитие на читалищната дейност и Отчета за изразходваните
средства през 2016 година на НЧ „Напредък 1895г.“град Радомир,
Община Радомир.
/общ брой съветници-21, присъствали по време на поименното гласуване– 20/
/”за”- 16,“против”- няма, “въздържал се”- 4/

СВЕТОСЛАВ КИРИЛОВ /П/
Председател на Общински съвет-Радомир

14

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 № 68
25.04.2017 г.
ПРОТОКОЛ №4
Общински съвет-Радомир на свое заседание, проведено на 25.04.2017г. ,
обсъди първа точка от дневния ред –Докладни записки, Отчет за изпълнение
на годишната програма за работа на НЧ „Васил Левски 1916г.“село Кленовик,
Община Радомир, през 2016 година, вх.№ 79/03.04.2017 г., с вносител: Мариана
Любомирова-председател на читалищното настоятелство, както и
становищата на ПК“Здравеопазване, социална политика, образование, наука,
култура и духовни дейности“ и ПК“Бюджет, финанси и инвестиционна
политика“.

След станалите разисквания и извършеното поименно гласуване, на
основание чл.26а, ал.4 от Закона за народните читалища, Общински
съвет-Радомир прие
Р Е Ш Е Н И Е № 68

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-РАДОМИР ПРИЕМА Доклада за
осъществените дейности в изпълнение на годишната програма за
развитие на читалищната дейност и Отчета за изразходваните
средства през 2016 година на НЧ „Васил Левски 1916г.“село
Кленовик, Община Радомир.
/общ брой съветници-21, присъствали по време на поименното гласуване– 20/
/”за”- 16,“против”- няма, “въздържал се”- 4/

СВЕТОСЛАВ КИРИЛОВ /П/
Председател на Общински съвет-Радомир
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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 № 69
25.04.2017 г.
ПРОТОКОЛ №4
Общински съвет-Радомир на свое заседание, проведено на 25.04.2017г. ,
обсъди първа точка от дневния ред –Докладни записки, Отчет за изпълнение
на годишната програма за работа на НЧ „Зуница 2012г.“град Радомир,
Община Радомир, през 2016 година, вх.№ 80/06.04.2017 г., с вносител:
К.Андонов-председател на читалищното настоятелство, както и
становищата на ПК“Здравеопазване, социална политика, образование, наука,
култура и духовни дейности“ и ПК“Бюджет, финанси и инвестиционна
политика“.

След станалите разисквания и извършеното поименно гласуване, на
основание чл.26а, ал.4 от Закона за народните читалища, Общински
съвет-Радомир прие
Р Е Ш Е Н И Е № 69

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-РАДОМИР ПРИЕМА Доклада за
осъществените дейности в изпълнение на годишната програма за
развитие на читалищната дейност и Отчета за изразходваните
средства през 2016 година на НЧ „Зуница 2012г.“град Радомир,
Община Радомир.
/общ брой съветници-21, присъствали по време на поименното гласуване– 20/
/”за”- 16,“против”- няма, “въздържал се”- 4/

СВЕТОСЛАВ КИРИЛОВ /П/
Председател на Общински съвет-Радомир
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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 № 70
25.04.2017 г.
ПРОТОКОЛ №4
Общински съвет-Радомир на свое заседание, проведено на 25.04.2017г. ,
обсъди първа точка от дневния ред –Докладни записки, Докладна записка,
вх.№ С-83/11.04.2017 г., относно награда „Радомир“ в системата на
образованието и културата и приложена докладна записка, вх.№ С81/10.04.2017 г., относно награда „Радомир“ в системата на образованието и
културата, с вносители: д-р Кирил Ангелов – председател на
ПК“Здравеопазване, социална политика, образование, наука, култура и
духовни дейности“ и 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, съгласно статут на награда
„Радомир“, приет с Решение № 11 от 31.01.2013 г. и Протокол № 1 от
11.04.2017 г. на експертната комисия, назначена със заповед №
230/07.04.2017 г. на кмета на Община Радомир, Общински съвет-Радомир
прие
Р Е Ш Е Н И Е № 70

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-РАДОМИР:
I. НАГРАЖДАВА с награда „Радомир“ в системата на
образованието и културата, както следва:
1.Сфера „Ученик на годината“ в общообразователната
подготовка – Кристиан Ивайлов Лазаров – ученик от III“б“ клас
на НУ „Архимандрит Зиновий“ град Радомир.
2.Сфера „Ученик на годината“ в профилираната и
професионална подготовка – Елизабет Бисерова Иванова –
ученичка в XII „а“клас на ПГТ „Юрий Гагарин“ – град Радомир.
3.Сфера „Учител на годината“ в общообразователната
подготовка – Снежана Борисова – старши учител в НУ
„Архимандрит Зиновий“ град Радомир.
4.Сфера „Учител на годината“ в профилираната и
професионална подготовка – Маргарита Владимирова Янева17

Велева – главен учител по химия и опазване на околната среда в СУ
„Св.Св.Кирил и Методий“ град Радомир.
5.Сфера „Деец на културата на годината“ – Искра
Георгиева Мутафова – дългогодишен служител в отдел „Култура
и историческо наследство“ в Община Радомир.
II. ОПРЕДЕЛЯ:
1.За „Учител на годината“ в общообразователната,
профилираната и професионална подготовка- парична награда в
размер на 300 /триста/лева.
2.За „Деец на културата“ – парична награда в размер на
300/триста/ лева.
3.За „Ученик на годината“ в общообразователната,
профилираната и професионална подготовка – парична награда в
размер на 200 /двеста/ лева.
/общ брой съветници-21, присъствали по време на поименното гласуване– 20/
/”за”- 20,“против”- няма, “въздържал се”- няма/

СВЕТОСЛАВ КИРИЛОВ /П/
Председател на Общински съвет-Радомир
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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 № 71
25.04.2017 г.
ПРОТОКОЛ №4
Общински съвет-Радомир на свое заседание, проведено на 25.04.2017г. ,
обсъди първа точка от дневния ред –Докладни записки, Докладна записка,
вх.№ С-82/10.04.2017 г., относно отпускане на финансова помощ на
зрелостници полусираци, випуск 2016/2017 г., с вносител: Пламен Алексиевкмет 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.16, ал.1 от ППЗСП и чл.21, ал.1,
т.23 от ЗМСМА, и докладни записки от директорите на средните училища на територията
на Община Радомир, с вх.№ АО-48-00-207/23.03.2017 г., вх.№ АО-48-00-242/04.04.2017 г. и
вх.№ АО-48-00-251/05.04.2017 г. със списъци на зрелостници – полусираци, които подлежат
на социална еднократна помощ, във връзка с тяхното завършване и изпълнение на общинска
програма за закрила на детето – цел I,т.1.5., Общински съвет-Радомир прие

Р Е Ш Е Н И Е № 71
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-РАДОМИР ДАВА СЪГЛАСИЕ да бъде отпусната
финансова помощ в размер на 150 /сто и петдесет/лева на зрелостниците:
1.Тодор Веромиров Стоев – XII“б“клас на ТПГ „Никола Йонков Вапцаров“ –
150 лева;
2.Любчо Кирилов Милчов – XII на СУ „Св.Св.Кирил и Методий“ – 150 лева;
3.Симеон Димитров Симеонов – XII на СУ „Св.Св.Кирил и Методий“ – 150
лева;
4.Ерика Емилова Кирилова – XII“а“ на ПГТ „Юрий Гагарин“ – 150 лева;
5.Кристиян Руменов Цветанов – XII“б“ на ПГТ „Юрий Гагарин“ – 150 лева;
6.Никола Николайчов Томов – XII“б“ на ПГТ „Юрий Гагарин“- 150 лева;
7.Мартин Росенов Златков – XII“б“ на ПГТ „Юрий Гагарин“-150 лева;
/общ брой съветници-21, присъствали по време на поименното гласуване– 20/
/”за”- 16,“против”- няма, “въздържал се”- 4/

СВЕТОСЛАВ КИРИЛОВ /П/
Председател на Общински съвет-Радомир
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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 № 72
25.04.2017 г.
ПРОТОКОЛ №4
Общински съвет-Радомир на свое заседание, проведено на 25.04.2017г. ,
обсъди първа точка от дневния ред –Докладни записки, Докладна записка,
вх.№ С-84/12.04.2017 г., относно награди на ученици, завършващи средно
образование, 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.23 от
ЗМСМА, решение № 143/12.10.2006 г. на Общински съвет-Радомир и постъпили
докладни записки от директорите на училищата, Общински съвет-Радомир прие

Р Е Ш Е Н И Е № 72
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-РАДОМИР НАГРАЖДАВА с грамота за отличен
успех и парична награда в размер на по 150 лева следните ученици:
1.Миряна Яворова Стефанова – ученичка в СУ „Св.Св.Кирил и Методий“
град Радомир;
2.Денис Олегов Милчев – ученик в ТПГ „Никола Йонков Вапцаров“ град
Радомир;
3.Илиян Бисеров Щраков – ученик в ТПГ „Никола Йонков Вапцаров“ град
Радомир;
4.Ванеса Димитрова Костадинова – ученичка в ПГТ „Юрий Гагарин“
град Радомир;
5.Свилена Свиленова Станчева – ученичка в ПГТ „Юрий Гагарин“ град
Радомир;
6.Елизабет Бисерова Иванова – ученичка в ПГТ „Юрий Гагарин“ град
Радомир;
/общ брой съветници-21, присъствали по време на поименното гласуване– 20/
/”за”- 16,“против”- няма, “въздържал се”- 4/

СВЕТОСЛАВ КИРИЛОВ /П/
Председател на Общински съвет-Радомир
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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 № 73
25.04.2017 г.
ПРОТОКОЛ №4
Общински съвет-Радомир на свое заседание, проведено на 25.04.2017г. ,
обсъди първа точка от дневния ред –Докладни записки, Докладна записка,
вх.№ С-85/12.04.2017 г., относно награждаване на културни и просветни дейци,
с вносител: Пламен Алексиев-кмет на Община Радомир, както и
становището на ПК“Здравеопазване, социална политика, образование, наука,
култура и духовни дейности“.
След извършеното гласуване, на основание чл.33 от Наредба за символите, почетните
знаци и звания на град Радомир и във връзка с докладни записки, подадени от ръководителите
на институциите в системата на културата и образованието, по повод 24 май – Ден на
българската просвета и култура и на славянската писменост, Общински съвет-Радомир прие

Р Е Ш Е Н И Е № 73
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-РАДОМИР НАГРАЖДАВА с почетна грамота за
заслуги към град Радомир в областта на образованието и културата
следните просветни и културни дейци:
1. Живка Иванова Крумова - ст. учител в ДГ „ Осми март“ – град
Радомир
2. Светлана Александрова Шопска - ст. учител в ДГ „ Слънце“ – град
Радомир
3. Емилия Георгиева Василева - ст. учител в ДГ „ Слънце“ – град Радомир
4. Стоянка Стоянова Владимирова – ст. учител – ДГ „Радомирче“ – град
Радомир
5. Зоя Иванова Панева - ст. учител – ДГ „ Радомирче“ – град Радомир
6. Ева Валентинова Методиева – учител - ДГ „ Радомирче“ – град
Радомир
7. Камелия Генчова Искренова – ст. учител НУ „ Архимандрит Зиновий“ –
град Радомир
8. Катя Павлова Гигова – учител - НУ „ Архимандрит Зиновий“ – град
Радомир
9. Капка Стоилчова Николова – гл. учител – ОУ „Христо Смирненски“ –
град Радомир
10. Сашка Иванова Петрова – ст. учител - ОУ „Христо Смирненски“ – град
Радомир
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11. Дафинка Кирилова Митова – ст. учител - ОУ „Христо Смирненски“ –
град Радомир
12. Стойка Венчова Костова – ст. учител - ОУ „Христо Смирненски“ –
град Радомир
13. Валентина Ефремова Паунчева – гл. учител – ОУ Христо Ботев“ село
Гълъбник, община Радомир
14. Виктория Илчева Рашева – гл. учител в ОУ „Иван Вазов“ село Извор,
община Радомир
15. Елица Иванова Славчева – учител в ОУ „ Христо Ботев“ село Дрен,
община Радомир
16. Райка Първанова Методиева – ст. учител – СУ „ Св. Св. Кирил и
Методий“ – град Радомир
17. Мария Кирилова Асенова – учител - ТПГ „ Никола Йонков Вапцаров“ –
град Радомир
18. Илияна Стефанова Спасова – учител - ТПГ „ Никола Йонков Вапцаров“
– град Радомир
19. Виляна Любомирова Петрова – учител – ПГТ „ Юрий Гагарин“ – град
Радомир
20. Кристине Иванова Минева – учител - ПГТ „ Юрий Гагарин“ –град
Радомир
21. Антони Стойчев Дамянов – учител - ПГТ „ Юрий Гагарин“ – град
Радомир
22. Румен Василев Мирчев – председател - НЧ „ Отец Паисий -1927г.“ село
Извор, община Радомир
23. Димитрина Аспарухова Мирчева – секретар - НЧ „ Отец Паисий -1927г.“
село Извор, община Радомир
24. Фиданка Седефчова Рударска – председател – НЧ „ Благой Попов –
1927г.“ село Дрен,община Радомир
25. Митка Радославова Бикарска – секретар - НЧ „ Благой Попов – 1927г.“
село Дрен, община Радомир
/общ брой съветници-21, присъствали по време на гласуването– 20/
/”за”- 17,“против”- няма, “въздържал се”- 3/

СВЕТОСЛАВ КИРИЛОВ /П/
Председател на Общински съвет-Радомир
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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 № 74
25.04.2017 г.
ПРОТОКОЛ №4
Общински съвет-Радомир на свое заседание, проведено на 25.04.2017г. ,
обсъди първа точка от дневния ред –Докладни записки, Докладна записка,
вх.№ С-86/12.04.2017 г., относно изготвена междинна оценка за изпълнение на
Общинския план за развитие на Община Радомир за периода 2014-2020 г., с
вносител: Пламен Алексиев-кмет на Община Радомир, както и становищата
на ПК“Здравеопазване, социална политика, образование, наука, култура и
духовни дейности“, ПК“Обществен ред, законност, местно самоуправление и
общинска собственост“, ПК“Европейски, национални и други програми и
проекти, работа с децата и младежта, спорт и туризъм“, ПК“Стопанска
политика, земеделие, гори, екология, устройство на територията,
строителство, транспорт, приватизационен и следприватизационен
контрол“, ПК „Бюджет, финанси и инвестиционна политика“ и ПК по етика и
конфликт на интереси.

След станалите разисквания и извършеното гласуване, на основание
чл.21, ал.1,т.24 от ЗМСМА и чл.24 от Закона за регионалното развитие,
Общински съвет-Радомир прие
Р Е Ш Е Н И Е № 74

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-РАДОМИР ПРИЕМА Доклад за
изготвена междинна оценка за изпълнение на Общинския план за
развитие на Община Радомир за периода 2014-2020 година.
/общ брой съветници-21, присъствали по време на гласуването– 20/
/”за”- 13,“против”- няма, “въздържал се”- 7/

СВЕТОСЛАВ КИРИЛОВ /П/
Председател на Общински съвет-Радомир
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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 № 75
25.04.2017 г.
ПРОТОКОЛ №4
Общински съвет-Радомир на свое заседание, проведено на 25.04.2017г. ,
обсъди първа точка от дневния ред –Докладни записки, Докладна записка,
вх.№ С-91/12.04.2017 г., относно приемане на общинска програма за закрила на
детето, 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.3, ал.1 и ал.3 от ППЗЗД, чл.21, ал.1,т.23 от ЗМСМА и чл.5, т.15 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 № 75
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-РАДОМИР ПРИЕМА общинска програма
за закрила на детето за 2017 година.
/общ брой съветници-21, присъствали по време на гласуването– 20/
/”за”- 15,“против”- няма, “въздържал се”- 5/

СВЕТОСЛАВ КИРИЛОВ /П/
Председател на Общински съвет-Радомир
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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 № 76
25.04.2017 г.
ПРОТОКОЛ №4
Общински съвет-Радомир на свое заседание, проведено на 25.04.2017г. ,
обсъди първа точка от дневния ред –Докладни записки, Докладна записка,
вх.№ С-93/12.04.2017 г., относно приемане на годишен план за дейностите за
подкрепа за личностно развитие на Община Радомир, 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.12 от ЗМСМА и във връзка с чл.197, ал.3 от ЗПУО, Общински
съвет-Радомир прие
Р Е Ш Е Н И Е № 76

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-РАДОМИР ПРИЕМА Годишен план за
дейностите за подкрепа за личностно развитие на Община
Радомир.
/общ брой съветници-21, присъствали по време на гласуването– 20/
/”за”- 15,“против”- няма, “въздържал се”- 5/

СВЕТОСЛАВ КИРИЛОВ /П/
Председател на Общински съвет-Радомир
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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 № 77
25.04.2017 г.
ПРОТОКОЛ №4
Общински съвет-Радомир на свое заседание, проведено на 25.04.2017г. ,
обсъди първа точка от дневния ред –Докладни записки, Докладна записка,
вх.№ С-90/12.04.2017 г., относно актуализация на поименния списък за
капиталови разходи, финансирани със средства от целевата субсидия на
Община Радомир за 2017 година, с вносител: Пламен Алексиев-кмет на
Община Радомир, както и становищата на ПК „Бюджет, финанси и
инвестиционна политика“ и ПК“Обществен ред, законност, местно
самоуправление и общинска собственост“.

След станалите разисквания и извършеното поименно гласуване, на
основание чл.21, ал.1, т.6 от ЗМСМА, чл.124, ал.3 от Закона за
публичните финанси и чл.32, ал.3 от Наредба 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 № 77
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

I

целева субсидия за
капиталови
разходи
Било
Става
4

5

МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ

Функция I - Общи държавни служби
Основен ремонт на общинска сграда - крило
над ДСК

1

50 000

50 000
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Функция VI - Жилищно строителство, БКС и опазване на околната среда
1

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

6

60 000

60 000

2

Проучвателно-проектански дейности на
обект"Чьоклево езеро"

6

45 000

45 000

3

Генерален план за организация на
движението в град Радомир

6

5 000

5 000

4

Вертикална планировка на ул."Батемберг"
гр.Радомир

6

58 000

58 000

5

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

6

35 000

35 000

6

Вертикална планировка на ул."Дупнишка"
гр.Радомир

6

80 000

40 000

7

Вертикална планировка на Градски парк
гр.Радомир

6

40 000

80 000

8

Инженеринг за реконструкция на
кръстовище-ул."Дупнишка", ул."Батемберг",
ул."Евлоги Георгиев" и пл.Войнишко
възстание, съгласно генерален план за
организация на движението на гр.Радомир

6

200 000

0

9

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

6

0

80 000

7

20 000

20 000

593 000

473 000

Функция VII - Почивно дело и култура
10

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

II

Ремонт на местни общински пътища

1

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

8

30 000

65 000

2

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

8

30 000

20 000

3

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

8

5 000

20 000
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4

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

8

23 000

45 000

5

Ремонт на път PER 3138 от пътя ІІІ - 627 ,
Радомир-Друган/Подстанция Червена могила2,9 км

8

16 000

10 000

8

0

88 700

8

39 700

15 000

Общо по т.III - Ремонт на местни
общински пътища

143 700

263 700

Общо по т.I,т.II

736 700

736 700

736 700

736 700

6
7

Ремонт на път PER 2126/III-603/, КопаницаКосача/Радибош-яз.Пчелина/ - 8,000 км
Ремонт на път PER 3139/I-6/, Радомирмах."Арбанаси"

Всичко за общината:

/общ брой съветници-21, присъствали по време на поименното гласуване– 20/
/”за”- 14,“против”- 1, “въздържал се”- 5/

СВЕТОСЛАВ КИРИЛОВ /П/
Председател на Общински съвет-Радомир
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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 № 78
25.04.2017 г.
ПРОТОКОЛ №4
Общински съвет-Радомир на свое заседание, проведено на 25.04.2017г. ,
обсъди първа точка от дневния ред –Докладни записки, Докладна записка,
вх.№ С-89/12.04.2017 г., относно предоставяне на финансов ресурс под
формата на безлихвен заем за изпълнение на стратегията за водено от
общностите местно развитие на СНЦ „МИГ-Радомир-Земен“, с вносител:
Пламен Алексиев-кмет на Община Радомир, както и становищата на ПК
„Бюджет, финанси и инвестиционна политика“ и ПК“Обществен ред,
законност, местно самоуправление и общинска собственост“.

След станалите разисквания и извършеното поименно гласуване,
Общински съвет-Радомир прие
Р Е Ш Е Н И Е № 78

На основание чл.21, ал.1,т.10 от ЗМСМА и във връзка с предстоящото
кандидатстване от страна на „Местна инициативна група-Радомир-Земен“
по подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за водено
от общностите местно развитие“ на мярка 19 „Водено от общностите
местно развитие“ от Програмата за развитие на селските райони за периода
2014-2020 г., ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-РАДОМИР ДАВА СЪГЛАСИЕ Община
Радомир да предостави финансов ресурс под формата на временен безлихвен
заем в размер на 35 000 лева на „Местна инициативна група-Радомир-Земен“
със седалище и адрес на управление – град Радомир, област Перник, ул.“Евлоги
Георгиев“ № 3, Булстат: 177145618, който да послужи за управление на
Стратегия за ВОМР на сдружението и да бъде със срок на погасяване на
сумата – до края на бюджетната 2017 година.
/общ брой съветници-21, присъствали по време на поименното гласуване– 20/
/”за”- 11,“против”- 3, “въздържал се”- 6/

СВЕТОСЛАВ КИРИЛОВ /П/
Председател на Общински съвет-Радомир
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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 № 79
25.04.2017 г.
ПРОТОКОЛ №4
Общински съвет-Радомир на свое заседание, проведено на 25.04.2017г. ,
обсъди първа точка от дневния ред –Докладни записки, Докладна записка,
вх.№ С-87/12.04.2017 г., относно продажба на общинска недвижима
собственост – УПИ III в кв.6а по плана на село Старо село, Община Радомир ,
с вносител: Пламен Алексиев-кмет на Община Радомир, както и
становищата на ПК „Бюджет, финанси и инвестиционна политика“,
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, Общински съвет-Радомир

прие
Р Е Ш Е Н И Е № 79
1. ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-РАДОМИР, на основание чл.8, ал.9 от
ЗОС, ДОПЪЛВА годишната Програма за управление и
разпореждане с общинска собственост за 2017 година /приета с
решение № 6 от протокол № 1 от 31.01.2017 г. – списък на
недвижимите имоти-частна общинска собственост за продажба
по ЗОС през 2017 г./ с нова точка, в която вписва имот
представляващ: УПИ III в кв.6а по плана на село Старо село,
Община Радомир с площ от 1 500 кв.м., отреден за жилищно
строителство, одобрен със заповед № III-595/30.12.1969 г. на ОНСград Перник, при граници: север – улица с ок 128а и ок 128б, изток –
залесителен пояс, юг-УПИ IV и УПИ I и запад – улица с ок 37 и ок
128, актуван с АОС № 3560/25.01.2017 г.
2. 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 УПИ III в кв.6а по плана на
село Старо село, Община Радомир с площ от 1 500 кв.м., отреден за
жилищно строителство, одобрен със заповед № III-595/30.12.1969 г.
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на ОНС-град Перник, при граници: север – улица с ок 128а и ок 128б,
изток – залесителен пояс, юг-УПИ IV и УПИ I и запад – улица с ок 37
и ок 128, актуван с АОС № 3560/25.01.2017 г., при първоначална
тръжна цена от 14 518.00 лв./четиринадесет хиляди петстотин и
осемнадесет лева/, без включен ДДС, определена от лицензиран
оценител.
3.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– 19/
/”за”- 12,“против”- няма, “въздържал се”- 7/

СВЕТОСЛАВ КИРИЛОВ /П/
Председател на Общински съвет-Радомир
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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 № 80
25.04.2017 г.
ПРОТОКОЛ №4
Общински съвет-Радомир на свое заседание, проведено на 25.04.2017г. ,
обсъди първа точка от дневния ред –Докладни записки, Докладна записка,
вх.№ С-88/12.04.2017 г., относно продажба на общинска недвижима
собственост – УПИ IV в кв.47а по плана на село Житуша, Община Радомир , с
вносител: Пламен Алексиев-кмет на Община Радомир, както и становищата
на ПК „Бюджет, финанси и инвестиционна политика“, 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, Общински съвет-Радомир

прие
Р Е Ш Е Н И Е № 80
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 УПИ IV в кв.47а по плана на село Житуша, Община Радомир с
площ от 630 кв.м., отреден за жилищно строителство, одобрен със Заповед №
III-570/1969 г. на ОНС – град Перник, при граници: североизток – улица с ок 136
и ок 137, югоизток – УПИ V, югозапад – УПИ XI и северозапад – УПИ III,
актуван с АОС № 3585/04.04.2017 г., при първоначална тръжна цена от 7 830.00
лв./седем хиляди осемстотин и тридесет лева/ 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– 19/
/”за”- 13,“против”- няма, “въздържал се”- 6/

СВЕТОСЛАВ КИРИЛОВ /П/
Председател на Общински съвет-Радомир
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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 № 81
25.04.2017 г.
ПРОТОКОЛ №4
Общински съвет-Радомир на свое заседание, проведено на 25.04.2017г. ,
обсъди първа точка от дневния ред –Докладни записки, Докладна записка,
вх.№ С-94/13.04.2017 г., относно приемане на решение за изработване на
подробен устройствен план –парцеларен план за линеен обект на
техническата инфраструктура , 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 № 81

На основание чл.124, ал.1 от ЗУТ, ОБЩИНСКИ СЪВЕТРАДОМИР ОДОБРЯВА задание и ПРИЕМА да бъде изработен
подробен устройствен план – парцеларен план за линеен обект на
техническата инфраструктура, с който се предвижда трасе за
изместване на част от електропровод 20 kV, засягащо поземлени
имоти:
-070084 по КВС за землището на село Долна Диканя – нива,
собственост на „Ефективни енергии“ ЕООД;
-070136 по КВС за землището на село Долна Диканя – нива,
собственост на „Ефективни енергии“ ЕООД;
-000446 по КВС за землището на село Долна Диканя – полски
път, собственост 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”- 16,“против”- няма, “въздържал се”- 4/

СВЕТОСЛАВ КИРИЛОВ /П/
Председател на Общински съвет-Радомир
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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 № 82
25.04.2017 г.
ПРОТОКОЛ №4
Общински съвет-Радомир на свое заседание, проведено на 25.04.2017г. ,
обсъди първа точка от дневния ред –Докладни записки, Докладна записка,
вх.№ С-95/13.04.2017 г., относно приемане на решение за изработване на
подробен устройствен план /ПУП/ в обхват поземлен имот /ПИ/ 023014 по КВС
на село Долна 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 № 82

1.ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-РАДОМИР, на основание чл.124а, ал.1
от ЗУТ, РАЗРЕШАВА да бъде изработен подробен устройствен
план /ПУП/ в обхват ПИ 023014 по карта на възстановената
собственост /КВС/ за землището на село Долна Диканя, Община
Радомир по възлагане и за сметка на заинтересованите лица, при
следните условия:
-Планът има за задача да създаде необходимите законови
предпоставки за преотреждане на земеделската земя с цел
построяване на жилищна сграда;
-Планът ще се изработи във вид план за застрояване;
-Поземлен имот 023014 се урегулира по имотните си граници,
по реда на чл.17 от Закон за устройство на територията;
-Устройствена зона – малкоетажно жилищно застрояване;
2.На основание чл.124а, ал.1 от ЗУТ, във връзка с чл.124б, ал.1
от Закон за устройство на територията, ОБЩИНСКИ СЪВЕТРАДОМИР ОДОБРЯВА приложеното задание за изработване на
ПУП-ПЗ за ПИ 023014 по КВС на село Долна Диканя, Община
Радомир.
При необходимост допълнителни указания по обема и
съдържанието на ПУП-ПЗ да се дадат от главен архитект на
Община Радомир.
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Съгласно чл.124б, ал.2 от Закон за устройство на
територията, настоящото решение подлежи на обявяване
посредством оповестяване на общоприетите за целта места в
общинска администрация, публикуване на интернет страницата
на общината и един местен вестник.
На основание чл.124б, ал.4 от Закон за устройство на
територията, решението на Общински съвет-Радомир по чл.124а,
ал.1 не подлежи на оспорване.
/общ брой съветници-21, присъствали по време на гласуването– 19/
/”за”- 17,“против”- няма, “въздържал се”- 2/

СВЕТОСЛАВ КИРИЛОВ /П/
Председател на Общински съвет-Радомир
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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 № 83
25.04.2017 г.
ПРОТОКОЛ №4
Общински съвет-Радомир на свое заседание, проведено на 25.04.2017г. ,
обсъди първа точка от дневния ред –Докладни записки, Докладна записка,
вх.№ С-92/12.04.2017 г., относно отпускане финансова помощ на Роза Иванова
Стоилкова 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 № 83

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-РАДОМИР ДАВА СЪГЛАСИЕ да бъде
отпусната финансова помощ в размер на 350 /триста и петдесет/
лв. на Роза Иванова Стоилкова от град Радомир, ж.к.“Гърляница“
бл.13, ет.2, ап.7.
/общ брой съветници-21, присъствали по време на поименното гласуване– 19/
/”за”- 16,“против”- няма, “въздържал се”- 3/

СВЕТОСЛАВ КИРИЛОВ /П/
Председател на Общински съвет-Радомир
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