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 № 167
27.11.2018 г.
П Р О Т О К О Л № 10
Общински съвет-Радомир на свое заседание, проведено на 27.11.2018г. ,
обсъди втора точка от дневния ред –Докладни записки,Докладна записка,
вх.№ С-218/15.11.2018 г., относно даване на съгласие за започване на процедура
за изработване на идеен проект за изграждане паметник на цар Гаврил
Радомир,с вносител: Пламен Алексиев - кмет на Община Радомир, както и
становищата на ПК „Здравеопазване, социална политика,образование, наука,
култура и духовни дейности“, 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 гласуване, на
основание чл.21, ал.1, т.23 и ал.2 от ЗМСМА, Общински съвет-Радомир
прие
Р Е Ш Е Н И Е № 167
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-РАДОМИР:
1.ДАВА СЪГЛАСИЕ да се изработи идеен проект за
изграждане паметник на цар Гаврил Радомир.
2.Изпълнението на настоящото решение ВЪЗЛАГА на кмета
на община Радомир.
/общ брой съветници-21, присъствали по време на гласуването– 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 № 168
27.11.2018 г.
П Р О Т О К О Л № 10
Общински съвет-Радомир на свое заседание, проведено на 27.11.2018г. ,
обсъди втора точка от дневния ред –Докладни записки,Докладна записка,
вх.№ С-213/14.11.2018 г., относно приемане на Програма за развитие на
читалищната дейност 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.17, ал.1,т.5 и чл.21, ал.1,т.12 от ЗМСМА и във връзка с изпълнение на
чл.26а, ал.2 от Закона за народните читалища, Общински съвет-Радомир
прие
Р Е Ш Е Н И Е № 168
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-РАДОМИР ПРИЕМА Програма за
развитие на читалищната дейност в община Радомир през 2019
година.
/общ брой съветници-21, присъствали по време на гласуването– 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 № 169
27.11.2018 г.
П Р О Т О К О Л № 10
Общински съвет-Радомир на свое заседание, проведено на 27.11.2018г. ,
обсъди втора точка от дневния ред –Докладни записки,Докладна записка,
вх.№ С-214/14.11.2018 г., относно приемане на Културен календар на
читалищата и културните институции в община Радомир за 2019 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.21, ал.1,т.23 от
ЗМСМА, Общински съвет-Радомир прие
Р Е Ш Е Н И Е № 169
ОБЩИНСКИ
СЪВЕТ-РАДОМИР
ПРИЕМА
календар за 2019 година на община Радомир.

Културен

/общ брой съветници-21, присъствали по време на гласуването– 19/
/”за”- 19,“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 № 170
27.11.2018 г.
П Р О Т О К О Л № 10
Общински съвет-Радомир на свое заседание, проведено на 27.11.2018г. ,
обсъди втора точка от дневния ред –Докладни записки,Докладна записка,
вх.№ С-211/13.11.2018 г., относно приемане на Отчет за състоянието на
общинската собственост и резултатите от нейното управление по видове и
категории обекти през 2018 г., с вносител: Пламен Алексиев-кмет на община
Радомир, както и становището на ПК „Обществен ред, законност, местно
самоуправление и общинска собственост“.

След извършеното поименно гласуване, на основание чл.21, ал.1,т.8
от ЗМСМА, във връзка с чл.66 „а“ от ЗОС, чл.18, ал.3 от Наредба за
общинската собственост, Общински съвет-Радомир прие
Р Е Ш Е Н И Е № 170

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-РАДОМИР ПРИЕМА Отчет за
състоянието на общинската собственост и резултатите от
нейното управление по видове и категории обекти за периода месец
ноември 2017 година до месец ноември 2018 година.
/общ брой съветници-21, присъствали по време на поименното гласуване– 19/
/”за”- 19,“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 № 171
27.11.2018 г.
П Р О Т О К О Л № 10
Общински съвет-Радомир на свое заседание, проведено на 27.11.2018г. ,
обсъди втора точка от дневния ред –Докладни записки,Докладна записка,
вх.№ С-212/14.11.2018 г., относно Отчет за изпълнение на проектите, по които
община Радомир е бенефициент или партньор през периода 01.11.2017г.30.10.2018г.с вносител: Пламен Алексиев-кмет на община Радомир, както и
становищата на ПК „Европейски, национални и други програми и проекти,
работа с децата и младежта, спорт и туризъм“ и ПК“Бюджет,финанси и
инвестиционна политика“.

След извършеното поименно гласуване, на основание чл.21, ал.1, т.23
от ЗМСМА, Общински съвет-Радомир прие
Р Е Ш Е Н И Е № 171

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-РАДОМИР ПРИЕМА Отчет за
разработени, внесени за финансиране и изпълнявани проекти, по
които Община Радомир е бенефициент или партньор, за периода
01.11.2017 г. – 30.10.2018 г.
/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

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 № 172
27.11.2018 г.
П Р О Т О К О Л № 10
Общински съвет-Радомир на свое заседание, проведено на 27.11.2018г. ,
обсъди втора точка от дневния ред –Докладни записки,Докладна записка,
вх.№ С-215/14.11.2018 г., относно приемане на доклад за подготовката за
зимен сезон 2018г.-2019г., с вносител: Пламен Алексиев-кмет на община
Радомир, както и становищата на ПК „Европейски, национални и други
програми и проекти, работа с децата и младежта, спорт и туризъм“,
ПК“Бюджет,финанси и инвестиционна политика“, ПК“Стопанска политика,
земеделие, гори, екология, устройство на територията, строителство,
транспорт,
приватизационен
и
следприватизационен
контрол“,ПК“Здравеопазване, социална политика, образование, наука,
култура и духовни дейности“, ПК „Обществен ред, законност, местно
самоуправление и общинска собственост“ и ПК по етика и конфликт на
интереси.

След станалите разисквания и извършеното гласуване, на основание
чл.21, ал.1,т.23 от ЗМСМА, Общински съвет-Радомир прие
Р Е Ш Е Н И Е № 172

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-РАДОМИР ПРИЕМА Доклад за
подготовката за зимен сезон 2018-2019 г. и предприемане на
превантивни мерки за осигуряване на нормалното функциониране
на инфраструктурата, снабдяването и услугите за населението в
Община Радомир.
/общ брой съветници-21, присъствали по време на гласуването– 20/
/”за”- 12,“против”- няма, “въздържал се”- 8/

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 № 173
27.11.2018 г.
П Р О Т О К О Л № 10
Общински съвет-Радомир на свое заседание, проведено на 27.11.2018г. ,
обсъди втора точка от дневния ред –Докладни записки,Докладна записка,
вх.№ С-217/15.11.2018 г., относно приемане на Отчет за финансовоикономическото състояние на „Байкал-1“ЕООД, с вносител:инж.Кирил
Кирилов – ВрИД управител на „Байкал-1“ЕООД, както и становищата на ПК
„Обществен ред, законност, местно самоуправление и общинска
собственост“ и ПК“Бюджет,финанси и инвестиционна политика“.

След станалите разисквания и извършеното поименно гласуване,
Общински съвет-Радомир прие
Р Е Ш Е Н И Е № 173

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-РАДОМИР НЕ ПРИЕМА докладна
записка, вх.№ С-217/15.11.2018 г., относно Отчет за финансовоикономическото състояние на „Байкал 1“ЕООД /изпълнение на
работна /бизнес/програма/.
/общ брой съветници-21, присъствали по време на поименното гласуване– 19/
/”за”- 10,“против”- 1, “въздържал се”- 8/

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 № 174
27.11.2018 г.
П Р О Т О К О Л № 10
Общински съвет-Радомир на свое заседание, проведено на 27.11.2018г. ,
обсъди втора точка от дневния ред –Докладни записки,Докладна записка,
вх.№ С-219/16.11.2018 г., относно финансовото състояние и дейността на
общинско търговско дружество „Медицински център-Радомир“ЕООД за
периода 01.01.2018г. – 30.09.2018 г., с вносител:д-р Татяна Петрушева – ВрИД
управител на „Медицински център-Радомир“ЕООД, както и становищата на
ПК „Обществен ред, законност, местно самоуправление и общинска
собственост“, ПК“Бюджет,финанси и инвестиционна политика“ и
ПК“Здравеопазване, социална политика, образование, наука, култура и
духовни дейности“.

След станалите разисквания и извършеното поименно гласуване, на
основание чл.26, ал.2 от Наредба за търговските дружества с общинско
участие, Общински съвет-Радомир прие
Р Е Ш Е Н И Е № 174

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-РАДОМИР ПРИЕМА Отчет за
финансовото състояние и дейността на „Медицински центърРадомир“ЕООД град Радомир за периода 01.01.2018 г. – 30.09.2018 г.
/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 № 175
27.11.2018 г.
П Р О Т О К О Л № 10
Общински съвет-Радомир на свое заседание, проведено на 27.11.2018г. ,
обсъди втора точка от дневния ред –Докладни записки,Докладна записка,
вх.№ С-216/15.11.2018 г., относно промени в бюджета на община Радомир за
2018 г., с вносител: Пламен Алексиев-кмет на община Радомир, както и
становищата на ПК „Обществен ред, законност, местно самоуправление и
общинска собственост“и ПК“Бюджет,финанси и инвестиционна политика“.

След извършеното поименно гласуване, на основание чл.21, ал.1,т.6
от ЗМСМА, във връзка с чл.124, ал.2 от Закона за публичните финанси и
чл.32, ал.2 от Наредба за условията и реда за съставяне на бюджетна
прогноза за местните дейности за следващите три години, за съставяне,
приемане, изпълнение и отчитане на общинския бюджет на Община
Радомир, Общински съвет-Радомир прие
Р Е Ш Е Н И Е № 175
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-РАДОМИР:
1.ЗАВИШАВА плана на приходната част на бюджета в
частта за местни дейности с 40 200 лв., в т.ч.:
§§ 28 09 „Наказателни лихви за данъци“
било 160 000 лв. става 200 200 лв
2.ЗАВИШАВА плана на разходната част на бюджета с 40 200
лв. в частта му на разходите за делегирани от държавата
дейности, дофинансиране с приходи с общински характер, както
следва:
2.1. В държавна дейност 322 „Неспециализирани училища, без
професионални гимназии“ в размер на 25 200 лв., както следва:
СУ „Св.Св.Кирил и Методий“ град Радомир в размер на
16 000 лв.
ОУ „Христо Ботев“ село Дрен в размер на 9 200 лв.
2.2. В дейност 530 „Център за настаняване от семеен тип“ в
размер на 10 000 лв.

2.3. В дейност 548 „Дневни центрове за стари хора“ в размер
на 5 000 лв.
3.ВЪЗЛАГА на кмета на община Радомир да отрази
промените по съответната функция, дейност и параграф на
единната бюджетна класификация.
/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 № 176
27.11.2018 г.
П Р О Т О К О Л № 10
Общински съвет-Радомир на свое заседание, проведено на 27.11.2018г. ,
обсъди втора точка от дневния ред –Докладни записки,Докладна записка,
вх.№ С-203/09.11.2018 г., относно
приемане на вътрешни правила за
организацията и реда за проверка на декларации и за установяване на
конфликт на интереси в Общински съвет-Радомир, с вносител: Светослав
Кирилов – председател на ОбС-Радомир, както и становищата на ПК
„Обществен ред, законност, местно самоуправление и общинска
собственост“и ПК по етика и конфликт на интереси.

След станалите разисквания и извършеното гласуване, на основание
чл.21, ал.1,т.23 от ЗМСМА и чл.10, във връзка с § 3 от Преходните и
заключителни разпоредби на Наредбата за организацията и реда за
извършване на проверка на декларации и за установяване на конфликт на
интереси, Общински съвет-Радомир прие
Р Е Ш Е Н И Е № 176

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-РАДОМИР ПРИЕМА вътрешни правила
и декларация /приложение № 1/ за организацията и реда за
проверка на декларации и за установяване на конфликт на
интереси в Общински съвет-Радомир, съгласно текста приложен
към настоящото решение и е неразделна част от него.
/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

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 № 177
27.11.2018 г.
П Р О Т О К О Л № 10
Общински съвет-Радомир на свое заседание, проведено на 27.11.2018г. ,
обсъди втора точка от дневния ред –Докладни записки,Докладна записка,
вх.№ С-209/13.11.2018 г., относно учредяване на безвъзмездно право на ползване
на недвижим имот-публична общинска собственост, представляващ
туристически общински обект: хижа „Момин кладенец“, находяща се в село
Извор, 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 „Бюджет, финанси и
инвестиционна политика“.
След станалите разисквания и извършеното поименно гласуване, на основание чл.21,
ал.1,т.8 от ЗМСМА, чл.39, ал.2 и ал.4 от ЗОС и чл.59 от Наредба за общинската
собственост, Общински съвет-Радомир прие

Р Е Ш Е Н И Е № 177
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-РАДОМИР:
1.УЧРЕДЯВА безвъзмездно право на ползване на недвижим имотпублична общинска собственост, представляващ туристически общински
обект – хижа „Момин кладенец“, находяща се в село Извор, Община Радомир,
актувана с АОС № 694/06.02.2004 г. за осъществяване на дейностите на
туристическо дружество „Орлите“ град Радомир.
2. УЧРЕДЯВА безвъзмездно право на ползване върху имота по точка 1 за
срок от 5 /пет/ години на туристическо дружество „Орлите“ град Радомир.
3.ВЪЗЛАГА на кмета на Община Радомир да сключи договор за
безвъзмездно право на ползване на имота с председателя на ТД“Орлите“град
Радомир.
/общ брой съветници-21, присъствали по време на поименното гласуване– 17/
/”за”- 17,“против”- няма, “въздържал се”- няма/

СВЕТОСЛАВ КИРИЛОВ/П/
Председател на Общински съвет-Радомир

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

Р Е Ш Е Н И Е № 178
27.11.2018 г.
П Р О Т О К О Л № 10
Общински съвет-Радомир на свое заседание, проведено на 27.11.2018г. ,
обсъди втора точка от дневния ред –Докладни записки,Докладна записка,
вх.№ С-210/13.11.2018 г., относно отдаване под наем на общински имотпублична общинска собственост, представляващ една бивша класна стая,
находяща се на първи етаж в училищната сграда на село Друган, за
извършване на шивашки услуги, с вносител: Пламен Алексиев-кмет на община
Радомир, както и становищата на ПК „Обществен ред, законност, местно
самоуправление и общинска собственост“и ПК „Бюджет, финанси и
инвестиционна политика“.
След извършеното поименно гласуване, Общински съвет-Радомир прие

Р Е Ш Е Н И Е № 178
1. ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-РАДОМИР, на основание чл.21, ал.1,т.8 от
ЗМСМА, чл.14, ал.7 от ЗОС и във връзка с чл.23, ал.4 от Наредба за
общинската собственост, ДАВА СЪГЛАСИЕ за отдаване под наем чрез
публично оповестен търг с явно наддаване на общински имот – публична
общинска собственост, представляващ една бивша класна стая, находяща се
на първи етаж в училищната сграда на село Друган, Община Радомир с площ
от 38 кв.м., за извършване на шивашки услуги, при първоначална месечна
наемна цена в размер на 45.60 лв./четиридесет и пет лева и шестдесет
стотинки/ без включен ДДС, определена на основание чл.4 от 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 г. на Общински съвет-Радомир, за срок от 5
/пет/ години.
2. ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-РАДОМИР ВЪЗЛАГА на кмета на Община
Радомир да проведе процедурата по търга, съгласно Наредба за общинската
собственост и сключи договор за наем със спечелилия търга.
/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 № 179
27.11.2018 г.
П Р О Т О К О Л № 10
Общински съвет-Радомир на свое заседание, проведено на 27.11.2018г. ,
обсъди втора точка от дневния ред –Докладни записки,Докладна записка,
вх.№ С-204/09.11.2018 г., относно приемане на годишен план за ползване на
дървесина от горските територии – общинска собственост през 2018 г., 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 извършеното поименно гласуване,на основание чл.21, ал.1,т.23
от ЗМСМА, във връзка с чл.114, ал.1 от ЗГ и чл.7, ал.1, ал.3, ал.4 от
Наредба за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в
горските територии държавна и общинска собственост и за ползването
на дървесина и недървесни горски продукти от тях, Общински съветРадомир прие
Р Е Ш Е Н И Е № 179
1. ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-РАДОМИР ПРИЕМА годишен план
с обем на ползване от горските територии – общинска
собственост за 2019 г. да бъде в размер на 2105 плътни куб.м
лежаща дървесина и УПЪЛНОМОЩАВА кмета на община Радомир
да утвърждава годишния план за добив на дървесина с
конкретните насаждения, в които ще се реализира.
2. Продажбата на дървесина от горските територии –
общинска собственост да се извършва чрез продажба на стояща
дървесина на корен и в съответствие с чл.49, ал.1,т.1 от
Наредбата за условията и реда за възлагане изпълнението на
дейности в горските територии държавна и общинска
собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски
продукти – търг с явно наддаване.
3. Допълнителни количества да бъдат включвани само в
случаите, когато се налага извеждане на санитарни сечи, поради
нападение от вредители, довело до влошаване здравословното

състояние и съхнене на дървостоите. В тези случаи маркирането
на засегнатите насаждения и сечта в тях да се извършва чрез
възлагане без конкурс, съгласно хипотезите на чл.27, ал.1 от
Наредбата за условията и реда за възлагане изпълнението на
дейности в горските територии държавна и общинска
собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски
продукти. Продажбата на добитата дървесина да се извършва по
ценоразпис, утвърден от Общинския съвет.
4. Ползването да бъде планирано и осъществено в
съответствие с Горскостопанския план на община Радомир,
утвърден със Заповед № РД-05-511/07.11.2013 г. на РДГ Кюстендил и
изискванията на Закона за горите и подзаконовите нормативни
актове.
/общ брой съветници-21, присъствали по време на поименното гласуване– 15/
/”за”- 15,“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 № 180
27.11.2018 г.
П Р О Т О К О Л № 10
Общински съвет-Радомир на свое заседание, проведено на 27.11.2018г. ,
обсъди втора точка от дневния ред –Докладни записки,Докладна записка,
вх.№ С-207/09.11.2018 г., относно предоставяне на имоти-полски пътища,
определени по реда на чл.37в от Закона за собствеността и ползването на
земеделските земи /ЗСПЗЗ/ за стопанската 2018г.-2019г., 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“.

прие

След извършеното поименно гласуване, Общински съвет-Радомир
Р Е Ш Е Н И Е № 180

І. На основание чл.21, ал.1, т. 8 от ЗМЗМА и чл.37в, ал.16 и
ал.17 от ЗСПЗЗ – ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-РАДОМИР ДАВА
СЪГЛАСИЕ да се предоставят за временно и възмездно ползване за
стопанската 2018/2019г., общинските полски пътища, заявени от
земеделските производители и включени в съответните блокове за
земеделско ползване, определени със Заповед на Директора на
Областна Дирекция „Земеделие“ – Перник по цена в размер на
средното рентно плащане за съответното землище, но не по-малко
от размера на годишния наем в лв./дка при ползване на земеделска
земя от общинския поземлен фонд на територията на Община
Радомир както следва:с.Беланица, с.Бобораци, с.Борнарево,
с.Владимир, с.Горна Диканя – обработваеми земи /ОЗ/, с.Горна
Диканя – трайни насаждения /ТН/, с.Дебели лаг, с.Долна Диканя,
с.Долни
Раковец, с.Дрен, с.Друган, с.Жедна, с.Житуша, с.Касилаг,
с.Кондофрей, с.Копаница, с.Кошарите, с.Негованци, с.Николаево,
с.Поцърненци, с.Прибой, с.Радибош, с.Старо село, с.Стефаново,
с.Червена могила и с.Чуковец.

ІІ. Ползвателят, на който са предоставени полските пътища,
осигурява достъп до имотите, декларирани и заявени за ползване в
реални граници през следващата стопанска 2018/2019 година.
ІІІ. ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-РАДОМИР УПЪЛНОМОЩАВА Кмета
на общината да сключи договори за ползване на полските пътища.
/общ брой съветници-21, присъствали по време на поименното гласуване– 17/
/”за”- 17,“против”- няма, “въздържал се”- няма/

СВЕТОСЛАВ КИРИЛОВ/П/
Председател на Общински съвет-Радомир

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

Р Е Ш Е Н И Е № 181
27.11.2018 г.
П Р О Т О К О Л № 10
Общински съвет-Радомир на свое заседание, проведено на 27.11.2018г. ,
обсъди втора точка от дневния ред –Докладни записки,Докладна записка,
вх.№ С-205/09.11.2018 г., относно предоставяне на имоти придобити от
общината по реда на чл.19, ал.2 от ЗСПЗЗ по искане на общинска служба
„Земеделие“ гр.Радомир на граждани – пасища и нива в землището на село
Гълъбник, 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 поименно гласуване, във връзка с постъпило искане
от Общинска служба „Земеделие“ град Радомир с вх.№ АО-08-0072/02.08.2018 г. направено по реда на параграф 27, ал.2, т.1 от
Преходните и заключителни разпоредби на Закона за изменение и
допълнение на Закона за собствеността и ползването на земеделските
земи /ЗИДЗСПЗЗ/ за предоставяне на земи от Общинския поземлен фонд
на собственици с признато право на възстановяване в землището на село
Гълъбник, Община Радомир, Общински съвет-Радомир прие
Р Е Ш Е Н И Е № 181
ОБЩИНСКИ
СЪВЕТ-РАДОМИР
ПРЕДОСТАВЯ
на
наследниците на Марко Стоянов Мавров, бивш жител на
с.Гълъбник:
1.Имот с № 000219, с площ от 0,698 дка, с начин на трайно
ползване Пасище с храсти, категория на земята при неполивни
условия четвърта, находящ се в землището на с.Гълъбник, в
местността „Под селото“, при граници и съседи: имот №000220
– Пасище с храсти на насл. на Марко Стоянов Мавров; имот
№000049 – Полски път на Община Радомир; имот №000052 –
Отводнит. канал на МЗГ - ХМС, съгласно скица-проект
№Ф00407/05.06.2018г. на ОСЗ Радомир, актуван с АОС №

3885/27.09.2018г., придобит от Общината по реда на чл.19, ал.2
от ЗСПЗЗ.
2.Имот с № 000220, с площ от 2,068 дка, с начин на трайно
ползване Пасище с храсти, категория на земята при
неполивни условия четвърта, находящ се в землището на
с.Гълъбник, в местността „Под селото“, при граници и съседи:
имот №000219 – Пасище с храсти на насл. на Марко Стоянов
Мавров; имот №000052 – Отводнит. канал на МЗГ – ХМС;
имот №000073 – Др.произв.база на Община Радомир; имот
№000075 – Полски път на Община Радомир; имот №000049 –
Полски път на Община Радомир, съгласно скица-проект
№Ф00408/05.06.2018г. на ОСЗ Радомир, актуван с АОС №
3885/27.09.2018г., придобит от Общината по реда на чл.19,
ал.2 от ЗСПЗЗ.
3. Имот с № 060023, с площ от 0,640 дка, с начин на трайно
ползване Нива, категория на земята при неполивни условия
трета, находящ се в землището на с.Гълъбник, в местността
„Джиновица“, при граници и съседи: имот №006024 – Нива на
Земи по чл.19 от ЗСПЗЗ; имот №000075 – Полски път на
Община
Радомир,
съгласно
скица-проект
№Ф00410/05.06.2018г. на ОСЗ Радомир, актуван с АОС №
3892/08.10.2018г., придобит от Общината по реда на чл.19,
ал.2 от ЗСПЗЗ.
/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 № 182
27.11.2018 г.
П Р О Т О К О Л № 10
Общински съвет-Радомир на свое заседание, проведено на 27.11.2018г. ,
обсъди втора точка от дневния ред –Докладни записки,Докладна записка,
вх.№ С-206/09.11.2018 г., относно предоставяне на имоти придобити от
общината по реда на чл.19, ал.2 от ЗСПЗЗ по искане на общинска служба
„Земеделие“ гр.Радомир на граждани – нива и ливади в землището на село
Дрен, 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 поименно гласуване, във връзка с постъпило
искане от Общинска служба „Земеделие“ град Радомир с вх.№ АО-08-0071/02.08.2018 г., направено по реда на параграф 27, ал.2,т.1 от
Преходните и заключителни разпоредби на Закона за изменение и
допълнение на Закона за собствеността и ползването на земеделските
земи /ЗИДЗСПЗЗ/ за предоставяне на земи от Общинския поземлен фонд
на собственици с признато право на възстановяване в землището на село
Дрен, Община Радомир, Общински съвет-Радомир прие
Р Е Ш Е Н И Е № 182
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-РАДОМИР ПРЕДОСТАВЯ на наследници на Яне
Георгиев Никленов – бивш жител на село Дрен:
1. Имот № 011001 с площ от 4,570 дка, с начин на трайно ползване нива,
категория на земята при неполивни условия девета, находящ се в землището
на село Дрен, в местността „Страшника/Шаламаница“, при граници и съседи:
имот № 011025 – нива на наследници на Филип Тенев Попунков; имот № 000021
– полски път на община Радомир; землищна граница; имот № 000016 – язовир
на МЗГ-ХМС; имот № 011002 – нива на наследници на Крум Михалков
Попунков; имот № 011002 – нива на наследници на Йордан Михалков
Попунков, съгласно скица проект № Ф00675/25.05.2018 г., актуван с АОС №
3085/16.06.2015 г., придобит от общината по реда на чл.19, ал.2 от ЗСПЗЗ.
2. Имот № 040039 с площ от 2,551 дка, с начин на трайно ползване
ливада, категория на земята при неполивни условия девета, находящ се в
землището на село Дрен, в местността „Койо/Вървището“, при граници и

съседи: имот № 040023 – ливада на наследници на Яне Ненков Шарлачки; имот
№ 040040 – ливада на земи по чл.19 от ЗСПЗЗ; имот № 040003 – ливада на земи
по чл.19 от ЗСПЗЗ; имот № 040002 – ливада на Боте Алексов Ковачки; имот №
040022 – ливада на наследници на Витка и Христо Гърбеви; имот № 000303 –
полски път на община Радомир, съгласно скица проект № Ф00681/25.05.2018 г.,
актуван с АОС № 3882/27.09.2018 г., придобит от общината по реда на чл.19,
ал.2 от ЗСПЗЗ.
3.Имот № 028049 с площ от 0.849 дка, с начин на трайно ползване
ливада, категория на земята при неполивни условия трета, находящ се в
землището на село Дрен, в местността „Наталко/Гегарчица“, при граници и
съседи: имот № 000327 – др.селищна тер. На гр.Радомир, с.Дрен, мах.; имот №
028059 – ливада на Веле Станков Рударски; имот $ 028048 – нива на наследници
на Златко Петрунов Артъчки; имот № 028035 – ливада на наследници на
Павел Банев Соколов, съгласно скица проект № Ф00679/25.05.2018 г., актуван с
АОС № 3884/27.09.2018 г., придобит от общината по реда на чл.19, ал.2 от
ЗСПЗЗ.
4.Имот № 021025 с площ от 1,969 дка, с начин на трайно ползване
ливада, категория на земята при неполивни условия осма, находящ се в
землището на село Дрен, в местността „Кошарски дол/Голеш“, при граници и
съседи: имот № 021030 – ливада на наследници на Веле Васев Ив.Искренов;
имот № 021024 – ливада на наследници на Христо Стефанов Мангалски; имот
№ 021023 – нива на Яне и Миланка Мангалски; имот № 021022 – нива на
наследници на Стефан П.Магналски; имот № 021021 – ливада на земи по чл.19
от ЗСПЗЗ; имот № 021020 – ливада на наследници на Илия Начев Пугев,
съгласно скица проект № Ф00684/04.06.2018 г., актуван с АОС № 3883/27.09.2018
г., придобит от общината по реда на чл.19, ал.2 от ЗСПЗЗ.
/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 № 183
27.11.2018 г.
П Р О Т О К О Л № 10
Общински съвет-Радомир на свое заседание, проведено на 27.11.2018г. ,
обсъди втора точка от дневния ред –Докладни записки,Докладна записка,
вх.№ С-199/09.11.2018 г., относно отпускане на финансова помощ на Снежанка
Ставрева Станкова 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 № 183

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-РАДОМИР ДАВА СЪГЛАСИЕ да бъде
отпусната финансова помощ в размер на 250 /двеста и петдесет/
лева на Снежанка Ставрева Станкова от град Радомир,
ул.“Дупнишка“ № 12.
/общ брой съветници-21, присъствали по време на поименното гласуване– 18/
/”за”- 18,“против”- няма, “въздържал се”- няма/

СВЕТОСЛАВ КИРИЛОВ,
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 № 184
27.11.2018 г.
П Р О Т О К О Л № 10
Общински съвет-Радомир на свое заседание, проведено на 27.11.2018г. ,
обсъди втора точка от дневния ред –Докладни записки,Докладна записка,
вх.№ С-200/09.11.2018 г., относно отпускане на финансова помощ на Надежда
Руменова Спасова от село Долна Диканя, 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 № 184
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ РАДОМИР ДАВА СЪГЛАСИЕ да бъде
отпусната финансова помощ в размер на 250 /двеста и петдесет/
лева на Надежда Руменова Спасова – майка на Веселин Веселинов
Бориславов от село Долна Диканя, община Радомир.
/общ брой съветници-21, присъствали по време на поименното гласуване– 18/
/”за”- 18,“против”- няма, “въздържал се”- няма/

СВЕТОСЛАВ КИРИЛОВ,
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 № 185
27.11.2018 г.
П Р О Т О К О Л № 10
Общински съвет-Радомир на свое заседание, проведено на 27.11.2018г. ,
обсъди втора точка от дневния ред –Докладни записки,Докладна записка,
вх.№ С-201/09.11.2018 г., относно отпускане на финансова помощ на Райничка
Иванова Габровска 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 № 185

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ РАДОМИР ДАВА СЪГЛАСИЕ да бъде
отпусната финансова помощ в размер на 250 /двеста и петдесет/
лева на Райничка Иванова Габровска от град Радомир,
ж.к.“Тракия“ бл.5, вх.А, ап.9, ет.3.
/общ брой съветници-21, присъствали по време на поименното гласуване– 18/
/”за”- 18,“против”- няма, “въздържал се”- няма/

СВЕТОСЛАВ КИРИЛОВ,
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 № 186
27.11.2018 г.
П Р О Т О К О Л № 10
Общински съвет-Радомир на свое заседание, проведено на 27.11.2018г. ,
обсъди втора точка от дневния ред –Докладни записки,Докладна записка,
вх.№ С-202/09.11.2018 г., относно отпускане на финансова помощ на Цветанка
Георгиева Младенова 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.2 от Правила за
отпускане на еднократни помощи Общински съвет-Радомир прие
Р Е Ш Е Н И Е № 186

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ РАДОМИР ДАВА СЪГЛАСИЕ да бъде
отпусната финансова помощ в размер на 250 /двеста и петдесет/
лева на Цветанка Георгиева Младенова от град Радомир,
ж.к.“Арката“ бл.6, ет.2, ап.5.
/общ брой съветници-21, присъствали по време на поименното гласуване– 18/
/”за”- 18,“против”- няма, “въздържал се”- няма/

СВЕТОСЛАВ КИРИЛОВ,
Председател на Общински съвет-Радомир

