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 № 84
30.05.2017 г.
ПРОТОКОЛ №5
Общински съвет-Радомир на свое заседание, проведено на 30.05.2017г. ,
обсъди първа точка от дневния ред –Докладни записки, Докладна записка,
вх.№ С-107/16.05.2017 г., относно Информация за функционирането и
развитието на културните институции в Община Радомир за 2016 година, 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.17, ал.1,т.5 и във връзка
с чл.21, ал.1,т.23 от ЗМСМА, както и с Плана за работа на Общински
съвет-Радомир и приоритетно заложените теми за разглеждане на
заседанията през 2017 година, Общински съвет-Радомир прие
Р Е Ш Е Н И Е № 84

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-РАДОМИР ПРИЕМА Информация за
функционирането и развитието на културните институции в
Община Радомир за 2016 година.
/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 № 85
30.05.2017 г.
ПРОТОКОЛ №5
Общински съвет-Радомир на свое заседание, проведено на 30.05.2017г. ,
обсъди първа точка от дневния ред –Докладни записки, Докладна записка,
вх.№ С-106/16.05.2017 г., относно Информация за състоянието на чистотата
и хигиената в град Радомир и на населените места в общината , 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 № 85

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-РАДОМИР ПРИЕМА Информация за
състоянието на чистотата и хигиената в град Радомир и на
населените места в общината.
/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 № 86
30.05.2017 г.
ПРОТОКОЛ №5
Общински съвет-Радомир на свое заседание, проведено на 30.05.2017г. ,
обсъди първа точка от дневния ред –Докладни записки, Докладна записка,
вх.№ С-116/18.05.2017 г., относно подаване на проектно предложение за
финансиране от Национален доверителен еко фонд /НДЕФ/, с вносител:
Пламен Алексиев-кмет на Община Радомир, както и становището на
ПК“Европейски, национални и други програми и проекти, работа с децата и
младежта, спорт и туризъм“.

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 № 86

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-РАДОМИР:
1.ОДОБРЯВА Община Радомир да изпълнява проектно
предложение „Прилагане на мерки за енергийна ефективност на
обект: МКИЦ „Европа“ и ЦПЛР-ОДК – град Радомир, финансирано
от Национален Доверителен Еко Фонд /НДЕФ/.
2. ОДОБРЯВА Община Радомир да съфинансира проектно
предложение „Прилагане на мерки за енергийна ефективност на
обект: „МКИЦ „Европа“ и ЦПЛР-ОДК – град Радомир с 27 750 лв.
без ДДС /15 % собствен финансов принос/.
/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

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 № 87
30.05.2017 г.
ПРОТОКОЛ №5
Общински съвет-Радомир на свое заседание, проведено на 30.05.2017г. ,
обсъди първа точка от дневния ред –Докладни записки, Докладна записка,
вх.№ С-117/19.05.2017 г., относно освобождаване от длъжност и прекратяване
на договора за управление на управителя на „Медицински центърРадомир“ЕООД град Радомир д-р Димитър Йорданов Николов и назначаване
на ВрИД управител на дружеството до провеждане на конкурс, с вносител:
Пламен Алексиев-кмет 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 поименно гласуване, На
основание чл.21, т.9 от ЗМСМА, чл.147, чл.141, във връзка с чл.137,
ал.1,т.5 от Търговския закон и чл.15, във връзка с чл.16, ал.1,т.5 от
Наредба за търговските дружества с общинско участие /приета с решение
№ 233 от 24.10.2008 г. на Общински съвет-Радомир/, чл.5.1.1.5 /по
взаимно съгласие на двете страни/ от Договор № 358/28.09.2015 г. за
възлагане на управление на еднолично дружество с ограничена
отговорност „Медицински център-Радомир“ЕООД град Радомир,
Общински съвет-Радомир прие
Р Е Ш Е Н И Е № 87
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-РАДОМИР:
1. ОСВОБОЖДАВА от длъжност и прекратява сключения
Договор № 358/28.09.2015 г. за възлагане на управление на еднолично
дружество с ограничена отговорност „Медицински центърРадомир“ЕООД град Радомир с управителя д-р Димитър Йорданов
Николов от град София, ул.“Даскал Манол“ № 7 – 11, вх.Б,
ЕГН:**********.
2. ИЗБИРА за ВрИД Управител на „Медицински центърРадомир“ЕООД град Радомир д-р Цветан Божичков Георгиев от
град Радомир, ул.“Батенберг“ № 44, ЕГН:**********, който да
изпълнява функциите до провеждането на конкурс и избор на
постоянен управител на дружеството, като отношенията с
4

временния управител се уредят при условията, упоменати в
Договор № 358/28.09.2015 г. за възлагане управлението на
„Медицински център-Радомир“ЕООД град Радомир.
3. ДАВА СЪГЛАСИЕ в чл.5.1.1.5 от Договора за възлагане
управлението на „Медицински център-Радомир“ЕООД град
Радомир, сключен с временния управител д-р Георгиев да се добави
следния текст: „и да работи като специалист по коремна и обща
хирургия в СБАЛОС „София“ ЕООД – град София.
/общ брой съветници-21, присъствали по време на поименното гласуване– 21/
/”за”- 18,“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 № 88
30.05.2017 г.
ПРОТОКОЛ №5
Общински съвет-Радомир на свое заседание, проведено на 30.05.2017г. ,
обсъди първа точка от дневния ред –Докладни записки, Докладна записка,
вх.№ С-119/19.05.2017 г., относно даване на съгласие за извеждане от
експлоатация и ликвидиране на язовир – публична общинска собственост,
изграден в поземлен имот № 000271 по КВС на землище с.Поцърненци, 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 поименно гласуване, на основание
чл.8, ал.1 от Закона за общинската собственост, чл.21, ал.1,т.8 от ЗМСМА, чл.138
от Наредба за условията и реда за осъществяване на техническа експлоатация на
язовирните стени и съоръженията към тях, както и на контрол за техническото им
състояние, приета с ПМС № 262 от 07.10.2016 г., обн.ДВ бр.81 от 14 октомври 2016
г., Общински съвет-Радомир прие

Р Е Ш Е Н И Е № 88
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-РАДОМИР:
1.ДАВА СЪГЛАСИЕ за извеждане от експлоатация и
ликвидиране на язовир, изграден в поземлен имот № 000271 по КВС
на землище село Поцърненци, Община Радомир, с площ 14,064 дка.
2.УПЪЛНОМОЩАВА кмета на Община Радомир да
предприеме всички законови действия, свързани с извеждане от
експлоатация и ликвидиране на язовир, изграден в поземлен имот
№ 000271 по КВС на землище село Поцърненци, Община Радомир, с
площ 14,064 дка.
/общ брой съветници-21, присъствали по време на поименното гласуване– 21/
/”за”- 15,“против”- 2, “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 № 89
30.05.2017 г.
ПРОТОКОЛ №5
Общински съвет-Радомир на свое заседание, проведено на 30.05.2017г. ,
обсъди първа точка от дневния ред –Докладни записки, Докладна записка,
вх.№ С-110/17.05.2017 г., относно продажба на общинска недвижима
собственост – УПИ II-182 в кв.17 по плана на село Долни Раковец,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 извършеното поименно гласуване, Общински съвет-Радомир прие
Р Е Ш Е Н И Е № 89

1. ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-РАДОМИР, на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от
ЗМСМА, чл. 35, ал. 1 от ЗОС във връзка с чл. 43, ал. 1 от Наредбата за
общинската собственост ДАВА СЪГЛАСИЕ за продажба чрез търг с явно
наддаване на УПИ II - 182 в кв. 17 по плана на с. Долни Раковец, Община
Радомир, с площ от 411 кв.м., одобрен със Заповед № III-39/23.01.1969 г. на
ОНС-Перник, ведно с масивна сграда (гараж) със застроена площ от 99 кв.м.,
при граници: североизток – улица с ок 29 и ок 30, югоизток – улица с ок 30, ок 31
и ок 31а, югозапад - УПИ III-181 и северозапад - УПИ I-182, актуван с АОС №
3584/04.04.2017 г., при първоначална тръжна цена от 4 633.16 лв. /четири
хиляди шестстотин тридесет и три лева и шестнадесет стотинки/ без
включен ДДС, определена от лицензиран оценител.
2. ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-РАДОМИР ВЪЗЛАГА на Кмета на Община
Радомир да проведе процедурата по търга, съгласно Наредба за общинската
собственост и сключи договор за продажбата със спечелилия търга.
/общ брой съветници-21, присъствали по време на поименното гласуване– 19/
/”за”- 14,“против”- 2, “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 № 90
30.05.2017 г.
ПРОТОКОЛ №5
Общински съвет-Радомир на свое заседание, проведено на 30.05.2017г. ,
обсъди първа точка от дневния ред –Докладни записки, Докладна записка,
вх.№ С-111/17.05.2017 г., относно продажба на общинска недвижима
собственост – УПИ I-182 в кв.17 по плана на село Долни Раковец,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 извършеното поименно гласуване, Общински съвет-Радомир прие
Р Е Ш Е Н И Е № 90

1. ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-РАДОМИР, на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от
ЗМСМА, чл. 35, ал. 1 от ЗОС във връзка с чл. 43, ал. 1 от Наредбата за
общинската собственост ДАВА СЪГЛАСИЕ за продажба чрез търг с явно
наддаване на УПИ I - 182 в кв. 17 по плана на с. Долни Раковец, Община
Радомир, с площ от 417 кв.м., одобрен със Заповед № III-39/23.01.1969 г. на
ОНС-Перник, ведно с изградена двуетажна полумасивна сграда със застроена
площ от 106 кв.м. и паянтова сграда със застроена площ от 12 кв.м. , при
граници: североизток – улица с ок 29 и ок 30, югоизток – УПИ ІІ-182, югозапад УПИ X-181 и северозапад - улица с ок 51 и ок 29, актуван с АОС №
3583/04.04.2017 г., при първоначална тръжна цена от 5 571.28 лв. /пет хиляди
петстотин седемдесет и един лева и двадесет и осем стотинки/ без включен
ДДС, определена от лицензиран оценител.
2. ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-РАДОМИР ВЪЗЛАГА на Кмета на Община
Радомир да проведе процедурата по търга, съгласно Наредба за общинската
собственост и сключи договор за продажбата със спечелилия търга.
/общ брой съветници-21, присъствали по време на поименното гласуване– 21/
/”за”- 15,“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 № 91
30.05.2017 г.
ПРОТОКОЛ №5
Общински съвет-Радомир на свое заседание, проведено на 30.05.2017г. ,
обсъди първа точка от дневния ред –Докладни записки, Докладна записка,
вх.№ С-112/17.05.2017 г., относно продажба на общинска недвижима
собственост –поземлен имот с идентификатор 61577.501.135 в град Радомир, с
вносител: Пламен Алексиев-кмет на Община Радомир, както и становищата
на ПК“Бюджет, финанси и инвестиционна политика“ и ПК“Обществен ред,
законност, местно самоуправление и общинска собственост“.

След извършеното поименно гласуване, Общински съвет-Радомир прие
Р Е Ш Е Н И Е № 91

1.ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-РАДОМИР, на основание чл. 21, ал. 1, т.
8 от ЗМСМА, чл. 35, ал. 3 от ЗОС и във връзка с чл. 44, ал. 1 и 2, и
чл. 62, ал.1 и 2 от Наредба за общинската собственост ДАВА
СЪГЛАСИЕ за продажба на поземлен имот с идентификатор
61577.501.135 /землище шестдесет и една хиляди петстотин
седемдесет и седем, кадастрален район петстотин и първи, имот
сто тридесет и пети/, съгласно кадастралната карта и
кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-75/10.11.2015
г. на Изпълнителен директор на АГКК, адрес на поземления имот:
гр. Радомир, п.к. 2400, с площ: 312 кв.м. /триста и дванадесет
квадратни метра/, трайно предназначение на територията:
Урбанизирана, начин на трайно ползване: За друг обществен
обект, комплекс, стар идентификатор – няма, номер по предходен
план: квартал: 93, парцел ІІІ, при съседи: имоти с идентификатор
61577.501.136; 61577.501.133; 61577.501.9518; 61577.501.134, актуван с
АОС № 3582/03.04.2017 г. върху който имот е отстъпено право на
строеж /суперфиция/ на основание Договор № 181/01.09.2006 г. на Б
и В „Авто” ЕООД, ЕИК 201281456 със седалище и адрес на
управление гр. София, ж.к.. „Суха река”, бл. 90, вх. А, ап. 16,
представлявано от Виктор Йорданов Карпуски – управител за
сумата от 6 586.32 лв. /шест хиляди петстотин осемдесет и шест
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лева и тридесет и две стотинки/, без включен ДДС, определена от
лицензиран експерт оценител и утвърдена от Общински съвет Радомир.
2. ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-РАДОМИР на Кмета на Община
Радомир да сключи договор за продажба.
/общ брой съветници-21, присъствали по време на поименното гласуване– 21/
/”за”- 17,“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 № 92
30.05.2017 г.
ПРОТОКОЛ №5
Общински съвет-Радомир на свое заседание, проведено на 30.05.2017г. ,
обсъди първа точка от дневния ред –Докладни записки, Докладна записка,
вх.№ С-113/17.05.2017 г., относно продажба на общинска недвижима
собственост –УПИ XIX-общински в кв.16 по плана на село Дрен, 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 извършеното поименно гласуване, Общински съвет-Радомир прие
Р Е Ш Е Н И Е № 92

1. ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-РАДОМИР, на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл.
35, ал. 3 от ЗОС и във връзка с чл. 44, ал. 1 и 2, и чл. 62, ал.1 и 2 от Наредба за
общинската собственост ДАВА СЪГЛАСИЕ за продажба на УПИ ХІХ - общински в
кв. 16 по плана на с. Дрен, Община Радомир с площ от 960 кв.м., отреден за жилищно
строителство, одобрен със Заповед № ІІІ-336/1964 г. и изменен със Заповед № ІІІ587/27.07.1977 г. на ОНС - Перник , актуван с АОС № 3586/07.04.2017 г., при граници:
север- УПИ VІІ-общински, изток – УПИ VІІІ-общински и УПИ XVІІІ-общински, югулица с ок 212 и ок 211, запад - улица с ок 211 и ок 212 на Даниела Емилова Дочева с
постоянен адрес гр. София, ул. “ Пере Тошев” № 4, ет. 4, ап. 19, Ива Стефанова
Дочева – Чънар с постоянен адрес гр. София, ул. „Дилянка” № 20, вх. А, ет. 4, ап. 25 и
Емилия Стефанова Дочева с постоянен адрес гр. София, ул. „Дилянка” № 20, вх. А, ет.
4, ап. 25 за сумата от 7 881.60 лв. /седем хиляди осемстотин осемдесет и един лева и
шестдесет стотинки/, без включен ДДС, определена от лицензиран експерт оценител
и утвърдена от Общински съвет - Радомир.
2. ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-ВЪЗЛАГА на Кмета на Община Радомир да сключи
договор за продажба.

/общ брой съветници-21, присъствали по време на поименното гласуване– 21/
/”за”- 18,“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 № 93
30.05.2017 г.
ПРОТОКОЛ №5
Общински съвет-Радомир на свое заседание, проведено на 30.05.2017г. ,
обсъди първа точка от дневния ред –Докладни записки, Докладна записка,
вх.№ С-114/17.05.2017 г., относно продажба на общинска недвижима
собственост –самостоятелен обект в сграда с идентификатор
61577.502.2773.1.52 в град Радомир, с вносител: Пламен Алексиев-кмет на
Община Радомир, както и становищата на ПК“Бюджет, финанси и
инвестиционна политика“ и ПК“Обществен ред, законност, местно
самоуправление и общинска собственост“.

След извършеното поименно гласуване, Общински съвет-Радомир прие
Р Е Ш Е Н И Е № 93

1. ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-РАДОМИР, на основание чл.8, ал. 9 от
ЗОС ДОПЪЛВА годишната Програма за управление и разпореждане
с общинска собственост за 2017 г./ 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 Самостоятелен
обект в сграда с идентификатор 61577.502.2773.1.52 /землище
шестдесет и една хиляди петстотин седемдесет и седми,
кадастрален район петстотин и втори, имот две хиляди
седемстотин седемдесет и трети, сграда едно, самостоятелен
обект петдесет и втори/, съгласно кадастралната карта и
кадастралните регистри, одобрени със заповед РД-18-75/10.11.2015
г. на Изпълнителен директор на АГКК, последно изменение със
заповед: няма издадена заповед за изменение в КККР, адрес на
имота: гр. Радомир, п.к. 2400, пл. „Войнишко въстание“ № 2, бл. 4,
ет.0, обект 0, като самостоятелният обект се намира в сграда №
1, разположена в поземлен имот с идентификатор 61577.502.2773
/землище шестдесет и една хиляди петстотин седемдесет и седми,
кадастрален район петстотин и втори, имот две хиляди
седемстотин
седемдесет
и
трети/,
предназначение
на
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самостоятелния обект „За търговска дейност“, брой нива на
обекта: 1 /едно/, с площ от 175.00 кв.м. /сто седемдесет и пет
квадратни метри/, ведно със съответните идеални части от
общите части на сградата и съответното право на строеж върху
припадащата се част от терена, актуван с АОС № 3589/19.04.2017
г., при съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж:
няма; под обекта: няма; над обекта: 61577.502.2773.1.1,
61577.502.2773.1.2, 61577.502.2773.1.19, 61577.502.2773.1.20 който обект
по предходен АОС № 9/05.02.1998 г. издаден от Община Радомир
представлява общинско помещение - магазин с обща застроена площ
от 175.00 кв.м., находящ се в гр. Радомир, пл. „Войнишко въстание“,
на първи етаж, в блок № 4, масивен, монолитен на ЖБ плоча,
построен 1968 г. върху общинска земя, представляваща УПИ ХІ в
кв.16 по плана на гр. Радомир, при граници на магазина: изток- двор,
запад- пл. „Войнишко въстание“, север- стълбище и юг - двор,
2. ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-РАДОМИР, на основание чл. 21, ал. 1, т.
8 от ЗМСМА, чл. 35, ал. 1 от ЗОС във връзка с чл. 43, ал. 1 от
Наредба за общинската собственост ДАВА СЪГЛАСИЕ
за
продажба чрез търг с явно наддаване на самостоятелен обект в
сграда с идентификатор 61577.502.2773.1.52 /землище шестдесет и
една хиляди петстотин седемдесет и седми, кадастрален район
петстотин и втори, имот две хиляди седемстотин седемдесет и
трети, сграда едно, самостоятелен обект петдесет и втори/,
съгласно кадастралната карта и кадастралните регистри,
одобрени със заповед
РД-18-75/10.11.2015 г. на Изпълнителен
директор на АГКК, последно изменение със заповед: няма издадена
заповед за изменение в КККР, адрес на имота: гр. Радомир, п.к. 2400,
пл. „Войнишко въстание“ № 2, бл. 4, ет.0, обект 0, като
самостоятелният обект се намира в сграда № 1, разположена в
поземлен имот с идентификатор 61577.502.2773 /землище шестдесет
и една хиляди петстотин седемдесет и седми, кадастрален район
петстотин и втори, имот две хиляди седемстотин седемдесет и
трети/, предназначение на самостоятелния обект „За търговска
дейност“, брой нива на обекта: 1 /едно/, с площ от 175.00 кв.м. /сто
седемдесет и пет квадратни метри/, ведно със съответните
идеални части от общите части на сградата и съответното право
на строеж върху припадащата се част от терена, актуван с АОС
№ 3589/19.04.2017 г., при съседни самостоятелни обекти в сградата:
на същия етаж: няма; под обекта: няма; над обекта:
61577.502.2773.1.1,
61577.502.2773.1.2,
61577.502.2773.1.19,
61577.502.2773.1.20 който обект по предходен АОС № 9/05.02.1998 г.
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издаден от Община Радомир представлява общинско помещение магазин с обща застроена площ от 175.00 кв.м., находящ се в гр.
Радомир, пл. „Войнишко въстание“, на първи етаж, в блок № 4,
масивен, монолитен на ЖБ плоча, построен 1968 г. върху общинска
земя, представляваща УПИ ХІ в кв.16 по плана на гр. Радомир, при
граници на магазина: изток- двор, запад- пл. „Войнишко въстание“,
север- стълбище и юг - двор, при първоначална тръжна цена от
122 070.00 лв. /сто двадесет и две хиляди и седемдесет 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
продажба със спечелилия търга.
/общ брой съветници-21, присъствали по време на поименното гласуване– 21/
/”за”- 14,“против”- 3, “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 № 94
30.05.2017 г.
ПРОТОКОЛ №5
Общински съвет-Радомир на свое заседание, проведено на 30.05.2017г. ,
обсъди първа точка от дневния ред –Докладни записки, Докладна записка,
вх.№ С-97/10.05.2017 г., относно предоставяне на имоти, придобити от
общината по чл.19, ал.2 от ЗСПЗЗ по искане на ОСЗ-Радомир, на граждани –
пасище, мера, находящи се в землището на село Дрен, м.“Бела вода“, 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 извършеното поименно гласуване, във връзка с искане с вх.№ АО08-00-23/10.02.2017 г. постъпило от Общинска служба по земеделиеРадомир, направено по реда на § 27, ал.2, т.1 от ПЗР на ЗИДЗСПЗЗ за
предоставянето на земи от общинския поземлен фонд на собственици с
признато право на възстановяване в землището на село Дрен, Общински
съвет-Радомир прие
Р Е Ш Е Н И Е № 94
ОБЩИНСКИ
СЪВЕТ-РАДОМИР
ПРЕДОСТАВЯ
на
наследниците на Георги Евтимов Ватрачки – бивш жител на село
Дрен, Община Радомир, имот № 121010 – 1,000 дка – пасище, мера,
находящ се в землището на село Дрен, м.“Бела вода“, актуван с
АОС № 3581/03.04.2017 г., придобит от общината по реда на чл.19,
ал.2 от ЗСПЗЗ.
/общ брой съветници-21, присъствали по време на поименното гласуване– 21/
/”за”- 15,“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 № 95
30.05.2017 г.
ПРОТОКОЛ №5
Общински съвет-Радомир на свое заседание, проведено на 30.05.2017г. ,
обсъди първа точка от дневния ред –Докладни записки, Докладна записка,
вх.№ С-98/10.05.2017 г., относно предоставяне на имоти, придобити от
общината по чл.19, ал.2 от ЗСПЗЗ по искане на ОСЗ-Радомир, на граждани –
нива, находяща се в землището на село Горна Диканя, м.“Вакарелец“, 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 извършеното поименно гласуване, във връзка с искане с вх.№ АО08-00-9/24.01.2017 г.постъпило от общинска служба по земеделиеРадомир, направено по реда на № § 27, ал.2, т.1 от ПЗР на ЗИДЗСПЗЗ за
предоставянето на земи от общинския поземлен фонд на собственици с
признато право на възстановяване в землището на село Горна Диканя,
Общински съвет-Радомир прие
Р Е Ш Е Н И Е № 95
ОБЩИНСКИ
СЪВЕТ-РАДОМИР
ПРЕДОСТАВЯ
на
наследниците на Илия Велинов Велков – бивш жител на село Горна
Диканя, Община Радомир, имот № 005022 – 2,054 дка – нива,
находяща се в землището на село Горна Диканя, м.“Вакарелец“,
актуван с АОС № 3580/03.04.2017 г., придобит от общината по
реда на чл.19, ал.2 от ЗСПЗЗ.
/общ брой съветници-21, присъствали по време на поименното гласуване– 21/
/”за”- 15,“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 № 96
30.05.2017 г.
ПРОТОКОЛ №5
Общински съвет-Радомир на свое заседание, проведено на 30.05.2017г. ,
обсъди първа точка от дневния ред –Докладни записки, Докладна записка,
вх.№ С-99/10.05.2017 г., относно предоставяне на имоти, придобити от
общината по чл.19, ал.2 от ЗСПЗЗ по искане на ОСЗ-Радомир, на граждани –
ливади, находящи се в землището на село Гълъбник, м.“Доло“, 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 извършеното поименно гласуване, във връзка с искане с вх.№ АО-08-0019/07.02.2017 г.постъпило от общинска служба по земеделие-Радомир, направено по
реда на № § 27, ал.2, т.1 от ПЗР на ЗИДЗСПЗЗ за предоставянето на земи от
общинския поземлен фонд на собственици с признато право на възстановяване в
землището на село Гълъбник, Общински съвет-Радомир прие

Р Е Ш Е Н И Е № 96
ОБЩИНСКИ
СЪВЕТ-РАДОМИР
ПРЕДОСТАВЯ
на
наследниците на Владимир Николов Велков – бивш жител на село
Гълъбник, Община Радомир, имот № 009011 – 3,830 дка – ливада,
находяща се в землището на село Гълъбник, м.“Доло“, актуван с
АОС № 3578/03.04.2017 г.; имот № 009012 – 1,480 дка – ливада,
находяща се в землището на село Гълъбник, м.“Доло“, актуван с
АОС № 3578/03.04.2017 г.; и имот № 009014 – 2,125 дка – ливада,
находяща се в землището на село Гълъбник, м.“Доло“, актуван с
АОС № 3577/03.04.2017 г., придобити от общината по реда на чл.19,
ал.2 от ЗСПЗЗ.
/общ брой съветници-21, присъствали по време на поименното гласуване– 21/
/”за”- 15,“против”- 1, “въздържал се”- 5/

СВЕТОСЛАВ КИРИЛОВ /П/
Председател на Общински съвет-Радомир
17

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 № 97
30.05.2017 г.
ПРОТОКОЛ №5
Общински съвет-Радомир на свое заседание, проведено на 30.05.2017г. ,
обсъди първа точка от дневния ред –Докладни записки, Докладна записка,
вх.№ С-100/10.05.2017 г., относно предоставяне на имоти, придобити от
общината по чл.19, ал.2 от ЗСПЗЗ по искане на ОСЗ-Радомир, на граждани –
ливади, находящи се в землището на село Чуковец, м.“Цоневица“, 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 извършеното поименно гласуване, във връзка с искане с вх.№ АО-08-0017/07.02.2017 г.постъпило от общинска служба по земеделие-Радомир, направено по
реда на № § 27, ал.2, т.1 от ПЗР на ЗИДЗСПЗЗ за предоставянето на земи от
общинския поземлен фонд на собственици с признато право на възстановяване в
землището на село Чуковец, Общински съвет-Радомир прие

Р Е Ш Е Н И Е № 97
ОБЩИНСКИ
СЪВЕТ-РАДОМИР
ПРЕДОСТАВЯ
на
наследниците на Методи Василев Станков – бивш жител на село
Чуковец, Община Радомир, имот № 350024 – 0,655 дка – ливада,
находяща се в землището на село Чуковец, м.“Цоневица“, актуван с
АОС № 3579/03.04.2017 г. и имот № 350025 – 1,138 дка – ливада,
находяща се в землището на село Чуковец, м.“Цоневица“, актуван с
АОС № 3579/03.04.2017 г., придобити от общината по чл.19, ал.2 от
ЗСПЗЗ.
/общ брой съветници-21, присъствали по време на поименното гласуване– 21/
/”за”- 15,“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 № 98
30.05.2017 г.
ПРОТОКОЛ №5
Общински съвет-Радомир на свое заседание, проведено на 30.05.2017г. ,
обсъди първа точка от дневния ред –Докладни записки, Докладна записка,
вх.№ С-101/10.05.2017 г., относно предоставяне на имоти, придобити от
общината по чл.19, ал.2 от ЗСПЗЗ по искане на ОСЗ-Радомир, на граждани –
ливади, находящи се в землището на село Чуковец, м.“Цоневица“, 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 извършеното поименно гласуване, във връзка с искане с вх.№ АО08-00-18/07.02.2017 г.постъпило от общинска служба по земеделиеРадомир, направено по реда на № § 27, ал.2, т.1 от ПЗР на ЗИДЗСПЗЗ за
предоставянето на земи от общинския поземлен фонд на собственици с
признато право на възстановяване в землището на село Чуковец,
Общински съвет-Радомир прие
Р Е Ш Е Н И Е № 98
ОБЩИНСКИ
СЪВЕТ-РАДОМИР
ПРЕДОСТАВЯ
на
наследниците на Доне Иванов Станков – бивш жител на село
Чуковец, Община Радомир, имот № 350018 – 0,523 дка – ливада,
находяща се в землището на село Чуковец, м.“Цоневица“, актуван с
АОС № 3579/03.04.2017 г. и имот № 350023 – 0, 789 дка – ливада,
находяща се в землището на село Чуковец, м.“Цоневица“, актуван с
АОС № 3579/03.04.2017 г., придобити от общината по реда на чл.19,
ал.2 от ЗСПЗЗ.
/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 № 99
30.05.2017 г.
ПРОТОКОЛ №5
Общински съвет-Радомир на свое заседание, проведено на 30.05.2017г. ,
обсъди първа точка от дневния ред –Докладни записки, Докладна записка,
вх.№ С-102/10.05.2017 г., относно предоставяне на имоти, придобити от
общината по чл.19, ал.2 от ЗСПЗЗ по искане на ОСЗ-Радомир, на граждани –
зеленчукова градина, находяща се в землището на град Радомир, м.“Завоя“, 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 извършеното поименно гласуване, във връзка с искане с вх.№ АО-48-0025/12.01.2017 г.постъпило от общинска служба по земеделие-Радомир, направено по
реда на № § 27, ал.2, т.1 от ПЗР на ЗИДЗСПЗЗ за предоставянето на земи от
общинския поземлен фонд на собственици с признато право на възстановяване в
землището на град Радомир, Общински съвет-Радомир прие

Р Е Ш Е Н И Е № 99
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-РАДОМИР ПРЕДОСТАВЯ на наследници
на Стамен Зарев Вучков – бивш жител на град Радомир имот №
61577.72.11 – 3988 кв.м. – зеленчукова градина, находяща се в
землището на град Радомир, м.“Завоя“, актуван с АОС №
3600/21.04.2017 г., придобит от общината по реда на чл.19, ал.2 от
ЗСПЗЗ.
/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 № 100
30.05.2017 г.
ПРОТОКОЛ №5
Общински съвет-Радомир на свое заседание, проведено на 30.05.2017г. ,
обсъди първа точка от дневния ред –Докладни записки, Докладна записка,
вх.№ С-103/10.05.2017 г., относно предоставяне на имоти, придобити от
общината по чл.19, ал.2 от ЗСПЗЗ по искане на ОСЗ-Радомир, на граждани –
ниви, находящи се в землището на село Радибош, м.“Стърчов чукар“, 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 извършеното поименно гласуване, във връзка с искане с вх.№ АО-48-00169/10.03.2017 г.постъпило от общинска служба по земеделие-Радомир, направено по
реда на № § 27, ал.2, т.1 от ПЗР на ЗИДЗСПЗЗ за предоставянето на земи от
общинския поземлен фонд на собственици с признато право на възстановяване в
землището на село Радибош, Общински съвет-Радомир прие

Р Е Ш Е Н И Е № 100
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-РАДОМИР ПРЕДОСТАВЯ на Веселин
Кирилов Стоименов – жител на град Радомир, имот № 022044 –
0,167 дка – нива, находяща се в землището на село Радибош,
м.“Стърчов чукар“, актуван с АОС № 3587/19.04.2017 г. и имот №
022045 – 1,604 дка – нива, находяща се в землището на село Радибош,
м.“Стърчов чукар“, актуван с АОС № 3588/19.04.2017 г., придобити
от общината по реда на чл.19, ал.2 от ЗСПЗЗ.
/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 № 101
30.05.2017 г.
ПРОТОКОЛ №5
Общински съвет-Радомир на свое заседание, проведено на 30.05.2017г. ,
обсъди първа точка от дневния ред –Докладни записки, Докладна записка,
вх.№ С-104/10.05.2017 г., относно предоставяне на имоти, придобити от
общината по чл.19, ал.2 от ЗСПЗЗ по искане на ОСЗ-Радомир, на граждани –
нива, находяща се в землището на село Друган, м.“Лъката“, 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 извършеното поименно гласуване, във връзка с искане с вх.№ АО-08-008/24.01.2017 г.постъпило от общинска служба по земеделие-Радомир, направено по реда
на № § 27, ал.2, т.1 от ПЗР на ЗИДЗСПЗЗ за предоставянето на земи от общинския
поземлен фонд на собственици с признато право на възстановяване в землището на
село Друган, Общински съвет-Радомир прие

Р Е Ш Е Н И Е № 101
ОБЩИНСКИ
СЪВЕТ-РАДОМИР
ПРЕДОСТАВЯ
на
наследниците на Милан и Цона Пчеларски – бивши жители на село
Друган, Община Радомир, имот № 015008 – 1,105 дка – нива,
находяща се в землището на село Друган, м.“Лъката“, актуван с
АОС № 3576/03.04.2017 г., придобит от общината по реда на чл.19,
ал.2 от ЗСПЗЗ.
/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 № 102
30.05.2017 г.
ПРОТОКОЛ №5
Общински съвет-Радомир на свое заседание, проведено на 30.05.2017г. ,
обсъди първа точка от дневния ред –Докладни записки, Докладна записка,
вх.№ С-105/10.05.2017 г., относно предоставяне на имоти, придобити от
общината по чл.19, ал.2 от ЗСПЗЗ по искане на ОСЗ-Радомир, на граждани –
ливади, находящи се в землището на село Долна Диканя, м.“При Мучанови“,
м.“Мушата“, м.“Потоко“, м.“Матица, м.“При улицата, м.“Чуката“, 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 извършеното поименно гласуване, във връзка с искане с вх.№ АО08-00-20/07.02.2017 г.постъпило от общинска служба по земеделиеРадомир, направено по реда на № § 27, ал.2, т.1 от ПЗР на ЗИДЗСПЗЗ за
предоставянето на земи от общинския поземлен фонд на собственици с
признато право на възстановяване в землището на село Долна Диканя,
Общински съвет-Радомир прие
Р Е Ш Е Н И Е № 102
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-РАДОМИР ПРЕДОСТАВЯ на наследници
на Васил Митев Арнаудов – бивш жител на село Долна Диканя,
Община Радомир, имот № 034135 – 2,035 дка – ливада, находяща се
в землището на село Долна Диканя, м.“При Мучанови“, актуван с
АОС № 3572/03.04.2017 г., имот № 034134 – 1,146 дка – ливада,
находяща се в землището на село Долна Диканя, м.“Мушата“,
актуван с АОС № 3572/03.04.2017 г.,; имот № 034139 – 0,808 дка –
ливада, находяща се в землището на село Долна Диканя,
м.“Потоко“, актуван с АОС № 3573/03.04.2017 г.,; имот № 034138 –
0,741 дка – ливада, находяща се в землището на село Долна Диканя,
м.“Матица“, актуван с АОС № 3573/03.04.2017 г.; имот № 034137 –
0,176 дка – ливада, находяща се в землището на село Долна Диканя,
23

м.“При улицата“, актуван с АОС № 3573/03.04.2017 г.; имот №
037025-5,961 дка – ливада, находяща се в землището на село Долна
Диканя, м.“Чуката“, актуван с АОС № 3574/03.04.2017 г. и имот №
037013 – 2,608 дка – ливада, находяща се в землището на село Долна
Диканя, м.“Чуката“, актуван с АОС № 3575/03.04.2017 г.,
придобити от общината по реда на чл.19, ал.2 от ЗСПЗЗ.
/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 № 103
30.05.2017 г.
ПРОТОКОЛ №5
Общински съвет-Радомир на свое заседание, проведено на 30.05.2017г. ,
обсъди първа точка от дневния ред –Докладни записки, Докладна записка,
вх.№ С-108/17.05.2017 г., относно отпускане финансова помощ на Венцислав
Николаев Ставрев 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, приети с решение № 244/25.10.2016 г.
на ОбС-Радомир, Общински съвет-Радомир прие
Р Е Ш Е Н И Е № 103

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-РАДОМИР ДАВА СЪГЛАСИЕ да бъде
отпусната финансова помощ в размер на 460 лева на Венцислав
Николаев Ставрев от град Радомир, ул.“Батенберг“ бл.13, вх.Б,
ап.2.
/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 № 104
30.05.2017 г.
ПРОТОКОЛ №5
Общински съвет-Радомир на свое заседание, проведено на 30.05.2017г. ,
обсъди първа точка от дневния ред –Докладни записки, Докладна записка,
вх.№ С-109/17.05.2017 г., относно отпускане финансова помощ на Кирил
Тодоров Кунев 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, приети с решение № 244/25.10.2016 г.
на ОбС-Радомир, Общински съвет-Радомир прие
Р Е Ш Е Н И Е № 104

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-РАДОМИР ДАВА СЪГЛАСИЕ да бъде
отпусната финансова помощ в размер на 200 лева на Кирил
Тодоров Кунев от град Радомир, ж.к.“НОЕ“ № 3, ет.13, ап.83.
/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 № 105
30.05.2017 г.
ПРОТОКОЛ №5
Общински съвет-Радомир на свое заседание, проведено на 30.05.2017г. ,
обсъди първа точка от дневния ред –Докладни записки, Докладна записка,
вх.№ С-121/29.05.2017 г., относно отпускане финансова помощ на Росица
Димитрова Стефанова от град Радомир, с вносител: Владимир Тренев –
общински съветник.

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, приети с решение № 244/25.10.2016 г.
на ОбС-Радомир, Общински съвет-Радомир прие
Р Е Ш Е Н И Е № 105

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-РАДОМИР ДАВА СЪГЛАСИЕ да бъде
отпусната финансова помощ в размер на 500 лева на Росица
Димитрова Стефанова от град Радомир, ул.“Радомирска“ № 1.
/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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