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 № 147
26.09.2017 г.
ПРОТОКОЛ №9
Общински съвет-Радомир на свое заседание, проведено на 26.09.2017г. ,
обсъди първа точка от дневния ред –Докладни записки, Докладна записка,
вх.№ С-170/14.09.2017 г., относно Отчет за изпълнение на общинската
програма за образователна интеграция на децата и учениците от
етническите малцинства,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.21, ал.2 от ЗМСМА,
Общински съвет-Радомир прие
Р Е Ш Е Н И Е № 147

ОБЩИНСКИ
СЪВЕТ-РАДОМИР
ПРИЕМА
Отчет
за
изпълнение на общинска програма за образователна интеграция на
децата и учениците от етническите малцинства за 2016/2017
учебна година.
/общ брой съветници-21, присъствали по време на гласуването– 21/
/”за”- 17,“против”- 2, “въздържал се”- 2/

СВЕТОСЛАВ КИРИЛОВ/П/
Председател на Общински съвет-Радомир

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РАДОМИР
град Радомир 2400, площад ”Свобода” № 20,
тел./факс: 359 777 824 90, тел: 359 777 80 080
e-mail: obs_radomir@abv.bg

Р Е Ш Е Н И Е № 148
26.09.2017 г.
ПРОТОКОЛ №9
Общински съвет-Радомир на свое заседание, проведено на 26.09.2017г. ,
обсъди първа точка от дневния ред –Докладни записки, Докладна записка,
вх.№ С-169/12.09.2017 г., относно изменение на Решение № 31 от 11.12.2015
година на Общински съвет-Радомир,с вносител: Светослав Кирилов –
председател на ОбС-Радомир, както и становището на ПК“Обществен ред,
законност, местно самоуправление и общинска собственост“.

След извършеното поименно гласуване, на основание чл.34, ал.1,
чл.36, ал.2 от ЗМСМА и чл.27, ал.2 от Правилник за организацията и
дейността на Общински съвет-Радомир, неговите комисии и
взаимодействието му с общинската администрация, Общински съветРадомир прие
Р Е Ш Е Н И Е № 148

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-РАДОМИР ПРОМЕНЯ текста на точка
III.4. на Решение № 31 от 11.12.2015 година, както следва: „При
всяко отсъствие от заседания на Общинския съвет и комисиите, в
които е избран да участва, общинският съветник се санкционира в
размер на 20 % от възнаграждението, определено в точка II.5. от
настоящото решение за съответните заседания“.
/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

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 № 149
26.09.2017 г.
ПРОТОКОЛ №9
Общински съвет-Радомир на свое заседание, проведено на 26.09.2017г. ,
обсъди първа точка от дневния ред –Докладни записки, Докладна записка,
вх.№ С-173/14.09.2017 г., относно Информация за текущото изпълнение на
бюджета и на сметките за средства на Европейския съюз на Община Радомир
за първо шестмесечие на 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 извършеното поименно гласуване, на основание чл.137, ал.2 от
Закона за публичните финанси и чл.40, ал.2 от Наредба за условията и
реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за
следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане
на общинския бюджет, Общински съвет-Радомир прие
Р Е Ш Е Н И Е № 149

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-РАДОМИР ПРИЕМА Информация за
касовото изпълнение на бюджета и на сметките за средства на
Европейския съюз за първо шестмесечие на 2017 година на Община
Радомир.
/общ брой съветници-21, присъствали по време на поименното гласуване– 20/
/”за”- 15,“против”- няма, “въздържал се”- 5/

СВЕТОСЛАВ КИРИЛОВ/П/
Председател на Общински съвет-Радомир

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РАДОМИР

град Радомир 2400, площад ”Свобода” № 20,
тел./факс: 359 777 824 90, тел: 359 777 80 080
e-mail: obs_radomir@abv.bg

Р Е Ш Е Н И Е № 150
26.09.2017 г.
ПРОТОКОЛ №9
Общински съвет-Радомир на свое заседание, проведено на 26.09.2017г. ,
обсъди първа точка от дневния ред –Докладни записки, Докладна записка,
вх.№ С-171/14.09.2017 г., относно продажба на общинска недвижима
собственост – УПИ-общ.в кв.80 по плана на село Долна Диканя, 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“.

прие

След извършеното поименно гласуване, Общински съвет-Радомир
Р Е Ш Е Н И Е № 150

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 ал.2, и чл.62, ал.1 и ал.2
от Наредба за общинската собственост, ДАВА СЪГЛАСИЕ за продажба на
УПИ XII-общ.в кв.80 по плана на село Долна Диканя, Община Радомир с площ
от 833 кв.м., отреден за жилищно строителство, одобрен със Заповед № РД-426/28.06.1984 г. на ОНС-Перник, при граници: север-улица с ок 349 и ок 351,
изток – улица с ок 351 и ок 350, юг-УПИ XI-общ. и запад-улица с ок 348 и ок 349,
актуван с АОС № 3691/09.08.2017 г. на Елена Василева Манолова-Първанова, с
постоянен адрес: град София, ж.к.“Дружба-2“, бл.202, ет.8, ап.32 за сумата от
4 873.05 лв./четири хиляди осемстотин седемдесет и три лева и пет
стотинки/без включен ДДС, определена от лицензиран експерт оценител и
утвърдена от Общински съвет-Радомир.
2.ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-РАДОМИР ВЪЗЛАГА на кмета на Община
Радомир да сключи договор за продажба.
/общ брой съветници-21, присъствали по време на поименното гласуване– 21/
/”за”- 21,“против”- няма, “въздържал се”- няма/

СВЕТОСЛАВ КИРИЛОВ/П/
Председател на Общински съвет-Радомир

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РАДОМИР

град Радомир 2400, площад ”Свобода” № 20,
тел./факс: 359 777 824 90, тел: 359 777 80 080
e-mail: obs_radomir@abv.bg

Р Е Ш Е Н И Е № 151
26.09.2017 г.
ПРОТОКОЛ №9
Общински съвет-Радомир на свое заседание, проведено на 26.09.2017г. ,
обсъди първа точка от дневния ред –Докладни записки, Докладна записка,
вх.№ С-172/14.09.2017 г., относно продажба на общинска недвижима
собственост – поземлен имот с идентификатор 61577.502.351 – 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“.

прие

След извършеното поименно гласуване, Общински съвет-Радомир
Р Е Ш Е Н И Е № 151

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 година/ с нова точка, в която вписва имот,
представляващ
поземлен
имот
с
идентификатор
61577.502.351/землище шестдесет и една хиляди петстотин
седемдесет и седем, кадастрален район петстотин и втори, имот
триста петдесет и едно/, съгласно кадастралната карта и
кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-1875/10.11.2015 г. на Изпълнителен директор на АГКК, адрес на
поземления имот: град Радомир, п.к.2400, ул.“Майор Чиляев“№ 12, с
площ: 464 кв.м./четиристотин шестдесет и четири квадратни
метра/, трайно предназначение на територията: урбанизирана,
начин на трайно ползване: Незастроен имот за жилищни нужди,
номер по предходен план: квартал: 15, парцел: XVпри съседи: имоти
с идентификатор: 61577.502.352; 61577.502.9525; 61577.502.350;
61577.502.2742; 61577.502.2761, актуван с АОС № 3709/13.09.2017 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 поземлен имот с идентификатор
61577.502.351 /землище шестдесет и една хиляди петстотин
седемдесет и седем, кадастрален район петстотин и втори, имот
триста петдесет и едно/, съгласно кадастралната карта и
кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-1875/10.11.2015 г. на Изпълнителен директор на АГКК, адрес на
поземления имот: град Радомир, п.к.2400, ул.“Майор Чиляев“ № 12,
с площ: 464 кв.м./четиристотин шестдесет и четири квадратни
метра/, трайно предназначение на територията: урбанизирана,
начин на трайно ползване: незастроен имот за жилищни нужди,
номер на предходен план: квартал: 15, парцел: XV, при съседи:
имоти с идентификатор 61577.502.352; 61577.502.9525; 61577.502.350;
61577.502.2742; 61577.502.2761, актуван с АОС № 3709/13.09.2017 г.,
при първоначална тръжна цена от 16 045.12 лв. /шестнадесет
хиляди четиридесет и пет лева и дванадесет стотинки/ 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– 20/
/”за”- 18,“против”- няма, “въздържал се”- 2/

СВЕТОСЛАВ КИРИЛОВ/П/
Председател на Общински съвет-Радомир

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РАДОМИР

град Радомир 2400, площад ”Свобода” № 20,
тел./факс: 359 777 824 90, тел: 359 777 80 080
e-mail: obs_radomir@abv.bg

Р Е Ш Е Н И Е № 152
26.09.2017 г.
ПРОТОКОЛ №9
Общински съвет-Радомир на свое заседание, проведено на 26.09.2017г. ,
обсъди първа точка от дневния ред –Докладни записки, Докладна записка,
вх.№ С-174/15.09.2017 г., относно отпускане на финансова помощ на Милица
Борисова Маркова-жител на село Касилаг, Община Радомир,с вносител:
Пламен Алексиев-кмет на Община Радомир, както и становищата на
ПК“Бюджет, финанси и инвестиционна политика“ и ПК“Здравеопазване,
социална политика, образование, наука, култура и духовни дейности“.

След извършеното поименно гласуване, на основание чл.11, ал.1 и
ал.2 от ЗСП и чл.21, ал.1,т.23 от ЗМСМА и чл.2, ал.1 от Правила за
отпускане на еднократни помощи, Общински съвет-Радомир прие
Р Е Ш Е Н И Е № 152

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-РАДОМИР ДАВА СЪГЛАСИЕ да бъде
отпусната финансова помощ в размер на 500 /петстотин/ лева на
Милица Борисова Маркова – жител на село Касилаг, Община
Радомир.
/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

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 № 153
26.09.2017 г.
ПРОТОКОЛ №9
Общински съвет-Радомир на свое заседание, проведено на 26.09.2017г. ,
обсъди първа точка от дневния ред –Докладни записки, Докладна записка,
вх.№ С-180/25.09.2017 г., относно отпускане на финансова помощ на Иван
Славев Деянов-жител на село Червена могила, Община Радомир,с вносител:
Пламен Алексиев-кмет на Община Радомир.

След извършеното поименно гласуване, на основание чл.11, ал.1 и
ал.2 от ЗСП и чл.21, ал.1,т.23 от ЗМСМА и чл.2, ал.1 от Правила за
отпускане на еднократни помощи, Общински съвет-Радомир прие
Р Е Ш Е Н И Е № 153
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-РАДОМИР ДАВА СЪГЛАСИЕ да бъде
отпусната финансова помощ в размер на 500 /петстотин/ лева на
Иван Славев Деянов – жител на село Червена могила, Община
Радомир.
/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

