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 № 106
27.06.2017 г.
ПРОТОКОЛ №6
Общински съвет-Радомир на свое заседание, проведено на 27.06.2017г. ,
обсъди първа точка от дневния ред –Докладни записки, Докладна записка,
вх.№ С-129/16.06.2017 г., относно състояние и анализ на безработицата в
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.2 от ЗМСМА, Общински съвет-Радомир прие
Р Е Ш Е Н И Е № 106

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-РАДОМИР ПРИЕМА Информация
относно състояние и анализ на безработицата в Община Радомир.
/общ брой съветници-21, присъствали по време на гласуването– 19/
/”за”- 15,“против”- няма, “въздържал се”- 4/

СВЕТОСЛАВ КИРИЛОВ /П/
Председател на Общински съвет-Радомир

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

Р Е Ш Е Н И Е № 107
27.06.2017 г.
ПРОТОКОЛ №6
Общински съвет-Радомир на свое заседание, проведено на 27.06.2017г. ,
обсъди първа точка от дневния ред –Докладни записки, Докладна записка,
вх.№ С-130/16.06.2017 г., относно приемане на годишен отчет за касовото
изпълнение на бюджета, отчет за сметките за средс8тва от Европейския съюз
и чужди средства, годишен отчет за структурата и размера на общинския
дълг на Община Радомир за периода 01.01.2016 г. – 31.12.2016 г., 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.140, ал.1 от Закона за
публичните финанси, чл.41 от Наредбата 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 на Община Радомир, чл.9, ал.2 от Закона за
общинския дълг, Общински съвет-Радомир прие
Р Е Ш Е Н И Е № 107

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-РАДОМИР НЕ ПРИЕМА докладна
записка, вх.№ С-130/16.06.2017 година, относно приемане на
Годишен отчет за касовото изпълнение на бюджета, отчет за
сметките за средства от Европейския съюз и чужди средства,
годишен отчет за структурата и размера на общинския дълг на
Община Радомир за периода 01.01.2016 г. – 31.12.2016 г.
/общ брой съветници-21, присъствали по време на поименното гласуване– 19/
/”за”- 10,“против”- 2, “въздържал се”- 7/

СВЕТОСЛАВ КИРИЛОВ /П/
Председател на Общински съвет-Радомир

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

Р Е Ш Е Н И Е № 108
27.06.2017 г.
ПРОТОКОЛ №6
Общински съвет-Радомир на свое заседание, проведено на 27.06.2017г. ,
обсъди първа точка от дневния ред –Докладни записки, Докладна записка,
вх.№ С-131/16.06.2017 г., относно актуализация на бюджета за местни
дейности на Община Радомир за 2017 година, с вносител: Пламен Алексиевкмет на Община Радомир, както и становището на ПК „Бюджет, финанси и
инвестиционна политика“.
След станалите разисквания и извършеното поименно гласуване, на основание чл.21,
ал.1,т.6 от ЗМСМА, във връзка с чл.124, ал.2 и ал.4 от Закона за публичните финанси и чл.32,
ал.2 от Наредбата за условията и реда за съставяне , приемане, изпълнение и отчитане на
общинския бюджет на Община Радомир, Общински съвет-Радомир прие

Р Е Ш Е Н И Е № 108
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-РАДОМИР:
I.ПРИЕМА актуализирания бюджет за местни дейности на Община
Радомир за 2017 година, както следва:
1.По приходите в размер на 6 127 388 лева, съгласно Приложение № 1.
1.1. УВЕЛИЧАВА приходната част на бюджета с 50 000 лв.1 в т.ч.: § 13 01
„Данък върху недвижимите имоти“ – било 620 000 лв. става 670 000 лв.
2. По разходите в размер на 6 127 388 лева, съгласно Приложение № 2.
2.1. УВЕЛИЧАВА разходната част на бюджета с 50 000 лв., в т.ч.
увеличава бюджетните средства за местни дейности, както следва: Дейност
714 „Спортни бази за спорт за всички“ – увеличение на субсидията на
футболен клуб „Струмска слава“ град Радомир с 50 000 лева – било 90 000 лв.
става – 140 000 лв.
II.ВЪЗЛАГА на кмета на общината да отрази промените по
съответната функция, дейност и параграф на единната бюджетна
класификация.
/общ брой съветници-21, присъствали по време на поименното гласуване– 19/
/”за”- 18,“против”- няма, “въздържал се”- 1/

СВЕТОСЛАВ КИРИЛОВ /П/
Председател на Общински съвет-Радомир

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

Р Е Ш Е Н И Е № 109
27.06.2017 г.
ПРОТОКОЛ №6
Общински съвет-Радомир на свое заседание, проведено на 27.06.2017г. ,
обсъди първа точка от дневния ред –Докладни записки, Докладна записка,
вх.№ С-132/16.06.2017 г., относно учредяване на безвъзмездно право на ФК
„Струмска слава-1927“ град Радомир, на мобилно спортно съоръжение –
общинска собственост, с вносител: Пламен Алексиев-кмет на Община
Радомир, както и становищата на ПК „Бюджет, финанси и инвестиционна
политика“и ПК“Обществен ред, законност, местно самоуправление и
общинска собственост“.

След станалите разисквания и извършеното поименно гласуване, на
основание чл.21, ал.1,т.8 от ЗМСМА, чл.39, ал.5 от ЗОС, във връзка с
чл.11, ал.2, т.4 от Закона за физическото възпитание и спорта, чл.60 от
Наредба за общинската собственост, Общински съвет-Радомир прие
Р Е Ш Е Н И Е № 109

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-РАДОМИР НЕ ПРИЕМА докладна
записка вх.№ С-132/16.06.2017 година, относно учредяване на
безвъзмездно право на ползване на ФК „Струмска слава-1927“ град
Радомир на мобилно спортно съоръжение – общинска собственост.
/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

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 № 110
27.06.2017 г.
ПРОТОКОЛ №6
Общински съвет-Радомир на свое заседание, проведено на 27.06.2017г. ,
обсъди първа точка от дневния ред –Докладни записки, Докладна записка,
вх.№ С-133/16.06.2017 г., относно приемане на решение съгласно чл.6 от
Наредба за започване на процедура по изменение на регулация, с която се
засягат имоти общинска собственост, 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 гласуване, Общински съвет-Радомир прие
Р Е Ш Е Н И Е № 110

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-РАДОМИР, на основание чл.6 от Наредба
за общинската собственост, ИЗРАЗЯВА предварително съгласие
за започване на процедура по изменение на регулация, с която се
засягат имоти-общинска собственост на територията на град
Радомир, съгласно приложено мотивирано предложение по чл.135,
ал.2 от ЗУТ, като УПИ II – за пазар, кв.109 стане УПИ II – за
паркинг, кв.109 и се коригира улична регулация при осови точки
332-491-268, така че да се създаде възможност за направа на лента
за ляв завой.
/общ брой съветници-21, присъствали по време на гласуването– 18/
/”за”- 15,“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 № 111
27.06.2017 г.
ПРОТОКОЛ №6
Общински съвет-Радомир на свое заседание, проведено на 27.06.2017г. ,
обсъди първа точка от дневния ред –Докладни записки, Докладна записка,
вх.№ С-128/15.06.2017 г., относно изразяване на предварително съгласие за
регулационно изменение, засягащо общински имот, прехвърляне на
собственост по реда на чл.15, ал.5 от ЗУТ и упълномощаване на кмета на
Община Радомир да извърши продажба на придаваемо място, 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 № 111

1. ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-РАДОМИР, на основание чл.6 от
Наредба за общинската собственост, ИЗРАЗЯВА предварително
съгласие за изменение на действащия регулационен план на град
Радомир, като към УПИ XIII – 341, кв.43 собственост на ГПК
„Наркооп“ се създаде придаваемо място от съседния общински
имот УПИ XIV-329, кв.43, представляващо площта под собствения
им магазин, възлизаща на 77 кв.м.
2. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.15, ал.5 от
Закона за устройство на територията, чл.34, ал.4 от Закон за
общинската собственост, чл.19 от Закона за задълженията и
договорите и доклад за експертна оценка на независим оценител,
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-РАДОМИР ПРИЕМА предложената пазарна
оценка в размер на 1672.44 лева без ДДС и ДАВА СЪГЛАСИЕ кмета
на Община Радомир да сключи предварителен договор за
прехвърляне на собствеността на така описания в горната точка
от настоящото решение имот, с който предварителен договор
ГПК „Наркооп“ СЕ ЗАДЪЛЖАВА да изкупи придаваемото място

към собствения си имот, след приключване на процедурата по
изменение на регулационния план.
3. ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-РАДОМИР ВЪЗЛАГА на кмета на
Община Радомир в срок от един месец от влизане в сила на
изменението на регулационния план, да сключи окончателен
договор за покупко-продажба на описаното в точка 1 придаваемо
място.
/общ брой съветници-21, присъствали по време на поименното гласуване– 17/
/”за”- 13,“против”- няма, “въздържал се”- 4/

СВЕТОСЛАВ КИРИЛОВ /П/
Председател на Общински съвет-Радомир

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

Р Е Ш Е Н И Е № 112
27.06.2017 г.
ПРОТОКОЛ №6
Общински съвет-Радомир на свое заседание, проведено на 27.06.2017г. ,
обсъди първа точка от дневния ред –Докладни записки, Докладна записка,
вх.№ С-126/14.06.2017 г., относно продажба на общинско жилище на Иво
Велизаров Иванов, живущ в град Радомир, ж.к.“Тракия“, 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 № 112
1. ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-РАДОМИР, на основание чл.21,
ал.1,т.8 от ЗМСМА, чл.47, ал.1, т.3 от Закона за общинската
собственост, във връзка с чл.33, ал.1,2 и 3 от Наредба за
общинските жилища ДАВА СЪГЛАСИЕ за продажба на
самостоятелен
обект
в
сграда
с
идентификатор
61577.505.1156.1.41 /шестдесет и една хиляди петстотин
седемдесет и седем, точка, петстотин и пет, точка, хиляда сто
петдесет и шест, точка, едно, точка, четиридесет и едно/ по
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: град Радомир, п.с. 2400, ж.к.“Тракия“, бл.7,
вх.В, ет.6, ап.41, като самостоятелният обект се намира в сграда
№ 1, разположена в поземлен имот с идентификатор
61577.505.1156, предназначение на самостоятелния обект: жилище,
апартамент, брой нива на обекта: 1, площ 71.60 кв.м. /седемдесет и
едно цяло и шестдесет стотни квадратни метра/ ведно с 1,41 %
идеални части от общите части на сградата и правото на строеж
върху припадащата се част от терена, мазе № 41 /четиридесет и
едно/, с площ от 3.68 кв.м./три цяло шестдесет и осем стотни

квадратни метра/, актуван с АОС № 3612/01.06.2017 г., при съседни
самостоятелни
обекти
в
сградата:
на
същия
етаж:
61577.505.1156.1.42;
61577.505.1156.1.40,
под
обекта:
61577.505.1156.1.38, над обекта: 61577.505.1156.1.44, който обект по
предходен АОС № 284/07.06.2000 г., издаден от Община Радомир,
представлява АПАРТАМЕНТ № 41 /четиридесет и едно/, на 6
/шести/ етаж, в жилищна сграда – блок № 7 /седем/, находящ се в
град Радомир, жилищен комплекс „Тракия“, който апартамент се
състои от две стаи, кухня и сервизни помещения, със застроена
площ на жилището 71.60 кв.м. /седемдесет и едно цяло и шестдесет
стотни квадратни метра/, вкл. Балкони, заедно с прилежащото
избено помещение № 41 със застроена площ 3.68 кв.м./три цяло
шестдесет и осем стотни квадратни метра/, както и 1.41 % /едно
цяло и четиридесет и един процента/ идеални части от общите
части на сградата и право на строеж върху припадаващата се
част от терена на комплекса, при граници на апартамента:
югоизток-двор, северозапад – стълбище и ап.42, североизток –
ап.40, югозапад – ап.42, отдолу – ап.38, отгоре – ап.44 и при граници
на избеното помещение /мазе/ № 41: североизток – коридор,
югоизток-коридор, югозапад – стълбище, северозапад – коридор, на
Иво Велизаров Иванов, живущ в град Радомир, ж.к.“Тракия“, бл.7,
вх.Б, ет.6, ап.41, за сумата от 17 380.80 лв./седемнадесет хиляди
триста и осемдесет лева и осемдесет 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– 18/
/”за”- 15,“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 № 113
27.06.2017 г.
ПРОТОКОЛ №6
Общински съвет-Радомир на свое заседание, проведено на 27.06.2017г. ,
обсъди първа точка от дневния ред –Докладни записки, Докладна записка,
вх.№ С-122/14.06.2017 г., относно продажба на общинска недвижима
собственост – УПИ VII-169 в кв.50 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“ 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 № 113

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
VII-169 в кв.50 по плана на село Житуша, Община Радомир, с площ от 600
кв.м., отреден за жилищно строителство, одобрен със Заповед № III-570/1969
г. на ОНС-Перник, при граници: север – улица с ок 152 и ок 153, изток – УПИ
VIII-169, юг – УПИ IX-169 и УПИ X-169 и запад – УПИ VI-169, актуван с АОС №
3613/05.06.2017 г. на Димитър Николаев Дамов, с постоянен адрес: град София,
ж.к.“Люлин“ бл.662, вх.Б, ет.5, ап.17, за сумата от 3 408.00 лв./три хиляди
четиристотин и осем лева/ 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– 18/
/”за”- 16,“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 № 114
27.06.2017 г.
ПРОТОКОЛ №6
Общински съвет-Радомир на свое заседание, проведено на 27.06.2017г. ,
обсъди първа точка от дневния ред –Докладни записки, Докладна записка,
вх.№ С-123/14.06.2017 г., относно отдаване под наем на общински недвижим
имот – публична общинска собственост, представляващ общинско помещение,
находящо се на първи етаж в сградата на кметство 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 № 114
1. ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-РАДОМИР, на основание чл.21, ал.1,т.8 от
ЗМСМА, чл.14, ал.7 от Закон за общинската собственост и във връзка с чл.22,
ал.4 от Наредба за общинската собственост, ДАВА СЪГЛАСИЕ за отдаване
под наем без търг или конкурс на общински имот – публична общинска
собственост, представляващ общинско помещение, находящо се на първи
етаж в сградата на кметство село Дрен, Община Радомир с площ от 20 кв.м.
за извършване на стоматологична /дентална/ помощ на д-р Николай Начев
Недков с постоянен адрес: град Ботевград, ул.“Цар Иван Шишман“ бл.17В,
вх.Б, ет.1, ап.2 при месечна наемна цена в размер на 4.00 лв. /четири лева/ без
включен ДДС, съгласно тарифа за определяне на наемните цени на общински
имоти на територията на Община Радомир, отдавани под наем по реда на
Наредба за общинската собственост, приета с Решение № 60/26.04.2013 година
на Общински съвет-Радомир, за срок от 5 години.
2. ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-РАДОМИР ВЪЗЛАГА на кмета на Община
Радомир да сключи договор за наем.
/общ брой съветници-21, присъствали по време на поименното гласуване– 18/
/”за”- 16,“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 № 115
27.06.2017 г.
ПРОТОКОЛ №6
Общински съвет-Радомир на свое заседание, проведено на 27.06.2017г. ,
обсъди първа точка от дневния ред –Докладни записки, Докладна записка,
вх.№ С-124/14.06.2017 г., относно продажба на общинска недвижима
собственост, поземлен имот с идентификатор 61577.501.103 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 № 115
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 година – 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 61577.501.103
/шестдесет и една хиляди петстотин седемдесет и седем, точка,
петстотин и едно, точка, сто и три/, съгласно кадастралната
карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-1875/10.11.2015 година на Изпълнителен директор на АГКК, адрес на
поземления имот: град Радомир, п.к.2400, ул.“Райко Даскалов“, с
площ: 1013 кв.м./хиляда и тринадесет квадратни метра/, трайно
предназначение на територията: Урбанизирана, начин на трайно
ползване: За бензиностанция, газостанция, стар идентификатор –
няма, номер по предходен план: квартал 9, парцел I, при съседи:
имоти с идентификатор 61577.501.9008; 61577.501.9518; 61577.19.109;
61577.19.118, актуван с АОС № 3405/12.04.2016 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
61577.501.103 /шестдесет и една хиляди петстотин седемдесет и
седем, точка, петстотин и едно, точка, сто и три/, 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: град Радомир, п.к.2400, ул.“Райко
Даскалов“, с площ: 1013 кв.м./хиляда и тринадесет квадратни
метра/, трайно предназначение на територията: урбанизирана,
начин на трайно ползване: за бензиностанция, газостанция, стар
идентификатор – няма, номер по предходен план: квартал 9,
парцел I, при съседи: имоти с идентификатор 61577.501.9008;
61577.501.9518; 61577.19.109; 61577.19.118, актуван с АОС №
3405/12.04.2016 г., при първоначална тръжна цена от 22 164.44
лв./двадесет и две хиляди сто шестдесет и четири лева и
четиридесет и четири 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– 18/
/”за”- 12,“против”- няма, “въздържал се”- 6/

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 № 116
27.06.2017 г.
ПРОТОКОЛ №6
Общински съвет-Радомир на свое заседание, проведено на 27.06.2017г. ,
обсъди първа точка от дневния ред –Докладни записки, Докладна записка,
вх.№ С-125/14.06.2017 г., относно продажба на общинска недвижима
собственост, поземлен имот с идентификатор 61577.504.118 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“.

прие

След извършеното поименно гласуване, Общински съвет-Радомир
Р Е Ш Е Н И Е № 116

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 поземлен имот с идентификатор
61577.504.118 /землище шестдесет и една хиляди петстотин
седемдесет и седем, кадастрален район петстотин и четвърти,
имот сто и осемнадесети/, 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:
град Радомир, п.к.2400, ул.“Дупнишка“ № 48, с площ: 224
кв.м./двеста двадесет и четири квадратни метра/, трайно
предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно
ползване: незастроен имот за жилищни нужди, стар
идентификатор – няма, номер по предходен план: квартал: 121,
парцел: VIII-общ., при съседи: имоти с идентификатор
61577.504.2181; 61577.504.5900; 61577.504.9601;61577.504.2182, актуван
с АОС № 3543/28.10.2016 г., при първоначална тръжна цена от
4 786.88 лв./четири хиляди седемстотин осемдесет и шест лева и
осемдесет 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– 18/
/”за”- 13,“против”- няма, “въздържал се”- 5/

СВЕТОСЛАВ КИРИЛОВ /П/
Председател на Общински съвет-Радомир

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

Р Е Ш Е Н И Е № 117
27.06.2017 г.
ПРОТОКОЛ №6
Общински съвет-Радомир на свое заседание, проведено на 27.06.2017г. ,
обсъди първа точка от дневния ред –Докладни записки, Докладна записка,
вх.№ С-127/15.06.2017 г., относно приемане на решение за изработване на
подробен устройствен план – план за регулация и застрояване и одобряване на
задание за същия в обхват ПИ 075004 по КВС на село Долна Диканя, 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 извършеното гласуване, Общински съвет-Радомир прие
Р Е Ш Е Н И Е № 117

1. На основание чл.124, ал.1 от ЗУТ, във връзка с чл.124б, ал.1 от ЗУТ,
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-РАДОМИР ОДОБРЯВА задание за изработване на ПУППРЗ за ПИ 075004 по КВС на село Долна Диканя, Община Радомир, с което
задание за имота се предвижда отреждане за жилищно строителство.
2. На основание чл.124, ал.1 от ЗУТ, ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-РАДОМИР
ПРИЕМА да бъде изработен ПУП-ПРЗ за ПИ 075004 по КВС на село Долна
Диканя, Община Радомир съгласно одобреното в точка 1 на настоящото
решение задание по възлагане и за сметка на заинтересованите лица. При
необходимост допълнителни указания по обема и съдържанието на ПУП-ПРЗ
да се дадат от главен архитект на Община Радомир.
На основание чл.124б, ал.4 от ЗУТ решението на Общински съветРадомир по чл.124, ал.1 не подлежи на оспорване.
/общ брой съветници-21, присъствали по време на гласуването– 18/
/”за”- 16,“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 № 118
27.06.2017 г.
ПРОТОКОЛ №6
Общински съвет-Радомир на свое заседание, проведено на 27.06.2017г. ,
обсъди първа точка от дневния ред –Докладни записки, Докладна записка,
вх.№ С-135/21.06.2017 г., относно отпускане на финансова помощ на Анна
Георгиева Борисова 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, а.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 № 118

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-РАДОМИР ДАВА СЪГЛАСИЕ да бъде
отпусната финансова помощ в размер на 920 /деветстотин и
двадесет/ лева на Анна Георгиева Борисова от град Радомир,
ул.“Люлякова“ бл.34, вх.В, ет.3, ап.45.
/общ брой съветници-21, присъствали по време на поименното гласуване– 18/
/”за”- 18,“против”- няма, “въздържал се”- няма/

СВЕТОСЛАВ КИРИЛОВ /П/
Председател на Общински съвет-Радомир

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

Р Е Ш Е Н И Е № 119
27.06.2017 г.
ПРОТОКОЛ №6
Общински съвет-Радомир на свое заседание, проведено на 27.06.2017г. ,
обсъди първа точка от дневния ред –Докладни записки, Докладна записка,
вх.№ С-136/26.06.2017 г., относно кандидатстване на Община Радомир за
предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, съгласно Наредба № 2 от
08.05.2014 година на министерство на младежта и спорта за финансово
подпомагане на строителството и ремонта на спортни обекти и съоръжения,
с вносител: Пламен Алексиев-кмет на Община Радомир.

След извършеното гласуване, на основание чл.21, ал.1,т.12 от
ЗМСМА, Общински съвет-Радомир прие
Р Е Ш Е Н И Е № 119

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-РАДОМИР ДАВА СЪГЛАСИЕ Община
Радомир да кандидатства с проект „Изграждане на спортен
комплекс „Върба“ – град Радомир“, находящ се в УПИ II- за спортни
дейности, кв.7 по плана на квартал „Върба“ град Радомир, одобрен
със Заповед № РД-4-7/29.06.1987 г. и изменен със Заповед №
474/13.10.2010 година на кмета на Община Радомир пред
Министерство на младежта и спорта по реда на Наредба № 2 от
08.05.2014 година.
/общ брой съветници-21, присъствали по време на гласуването– 18/
/”за”- 18,“против”- няма, “въздържал се”- няма/

СВЕТОСЛАВ КИРИЛОВ /П/
Председател на Общински съвет-Радомир

