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
30.10.2018 г.
ПРОТОКОЛ №9
Общински съвет-Радомир на свое заседание, проведено на 30.10.2018г. ,
обсъди първа точка от дневния ред –Докладни записки,Докладна записка, вх.№
С-191/19.10.2018 г., относно промени в групите общински жилища, с вносител:
Пламен Алексиев - кмет на Община Радомир, както и становищата на ПК
„Обществен ред, законност, местно самоуправление и общинска
собственост“ и ПК“Стопанска политика, земеделие, гори, екология,
устройство на територията, строителство, транспорт, приватизационен и
следприватизационен контрол“.

След извършеното поименно гласуване, на основание чл.21, ал.1,т.8
от ЗМСМА, чл.42 от ЗОС и чл.3, ал.1 и ал.2 от Наредба за общинските
жилища, Общински съвет-Радомир прие
Р Е Ш Е Н И Е № 151

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-РАДОМИР ПРИЕМА промени в групите
общински жилища, както следва:
1.Апартамент 5, находящ се в град Радомир, ж.к.“Тракия“,
бл.2, вх.А, ет.2, от групата „жилища за настаняване под наем на
граждани с установени жилищни нужди“ преминава в „жилища за
продажба“.
2. Апартамент 10, находящ се в град Радомир, пл.“Войнишко
въстание“ бл.4, вх.Б, ет.3 от групата „жилища за настаняване под
наем на граждани с установени жилищни нужди“ преминава в
„жилища за продажба“.
/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 № 152
30.10.2018 г.
ПРОТОКОЛ №9
Общински съвет-Радомир на свое заседание, проведено на 30.10.2018г. ,
обсъди първа точка от дневния ред –Докладни записки,Докладна записка, вх.№
С-187/19.10.2018 г., относно актуализация на поименен списък за капиталови
разходи, финансирани със средства от целевата субсидия на община Радомир
за 2018 година и трансформиране на целевата субсидия за капиталови разходи
на община Радомир за 2018 година в целеви трансфер за неотложни текущи
ремонти на общински пътища и на улична мрежа, 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.6 от ЗМСМА, чл.124, ал.3 от ЗПФ, във връзка с
чл.52 и чл.87 от ЗДБРБ за 2018 година, Общински съвет-Радомир прие
Р Е Ш Е Н И Е № 152

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-РАДОМИР:
I. ДАВА СЪГЛАСИЕ да бъде извършена компенсирана промяна
в поименния списък на капиталовите разходи, финансирани със
средства от целевата субсидия за 2018 г. на Община Радомир за
четвъртокласна пътна мрежа, както следва:
АКТУАЛИЗАЦИЯ НА ПОИМЕНЕН СПИСЪК ЗА КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ НА
ОБЩИНА РАДОМИР ЗА 2018г.
ФИНАНСИРАНИ СЪС СРЕДСТВА ОТ ЦЕЛЕВАТА СУБСИДИЯ

№

Наименование

функция

1

2

3

I

Ремонт на местни общински пътища

1

Ремонт на път PER 1123/I-6/, Извор-Радомир
/Прибой-Поцърненци/3136/ - 5,150 км

целева субсидия за
капиталови
разходи
Било
Става
4

8

5

11 656
10 500

Ремонт на път PER 2127/III-604/, БоборациЖедна/-Негованци-/I-6/ - 5,400 км

8

3

Ремонт на път PER 3125 /І -6/ Радомир - ж.п.
гара Радомир - Николаево - 3,200 км

8

4

Ремонт на път PER 3124 /І -6/ Радомир - ж.п.
гара Радомир – Борнарево - 1,800 км

8

5

Ремонт на път PER 2133/627 Долна ДиканяВладимир - 2,700 км

8

6

Ремонт на път PER 3121/I-6/, КюстендилРадомир/-Углярци - 4,800 км

8

Ремонт на път PER 3122/I-6/, Извор-Радомир/Беланица-/III-604/-3,000 км

8

2

7
8
9

Ремонт на път PER 3132/III-6/, Друган-Грамада
- 1,400 км
Ремонт на път PER 2130 от пътя ІІІ - 627 ,
Алино -Д.Диканя до с.Г.Диканя-с.Дрен- /І -1/-9,5
км

98 078
63 000
16 800

2 743
1 912

10 500
21 000

11 457
54 396

52 500
7 417
8 400
8

12 600

8

24 685
59 346

84 000

Ремонт на път PER 2134 от път ІІІ - 627 с.

10 Друган - Радомир до с.Стефаново - с. Кондофрей

8

/ІІІ - 6041/ -9,2 км

11

Ремонт на път PER 3136/I-6/, Извор-Радомир/Поцърненци-Калугерски чифлик/ - 5,150км

Общо по т.I - Ремонт на местни общински
пътища

42 697
67 200

8

63 613
31 500
378 000

378 000

II . ДАВА СЪГЛАСИЕ кмета на Община Радомир да
направи предложение до министъра на финансите за
трансформиране на средствата от целевата субсидия за
капиталови разходи по чл.52 от ЗДБРБ за 2018 г. в целеви трансфер
за финансиране на разходите на общината за извършване на
неотложен текущ ремонт на общински улици, със следните данни,
съгласно Приложение № 15:
1. Наименование на обектите/позициите на капиталовите
разходи, за които се предлага намаление на финансирането:
1.1. Ремонт на път PER 3136/I-6/, Извор-Радомир/Поцърненци-Калугерски чифлик/ - 5,150км – намаление с 63 613 лв.
2. Наименование на обектите за текущ ремонт, за които се
предлага финансиране с трансформираната целева субсидия за
капиталови разходи:
2.1. Обект : Ремонт на ул."Шар" гр. Радомир в размер на
7 980лв.

2.2. Обект : Ремонт на ул."Люлякова" гр.Радомир в размер на
45 633 лв.
2.3. Обект : Ремонт на ул."Бенковски" гр.Радомир в размер на
6 200 лв.
2.4. Обект : Ремонт на ул."Шипка" гр.Радомир в размер на
3 800 лв.
/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 № 153
30.10.2018 г.
ПРОТОКОЛ №9
Общински съвет-Радомир на свое заседание, проведено на 30.10.2018г. ,
обсъди първа точка от дневния ред –Докладни записки,Докладна записка, вх.№
С-192/19.10.2018 г., относно изразяване на предварително съгласие за
учредяване право на преминаване /прокарване/ през имоти общинска
собственост във връзка с изработване на подробен устройствен план –
парцеларен план /ПУП-ПП/ за обект: „Канализационни помпени станции КПС1
и КПС2 и тласкател за отпадъчни води до ПСОВ Батановци“, с вносител:
Пламен Алексиев - кмет на Община Радомир, както и становищата на ПК
„Обществен ред, законност, местно самоуправление и общинска
собственост“ и ПК“Стопанска политика, земеделие, гори, екология,
устройство на територията, строителство, транспорт, приватизационен и
следприватизационен контрол“.

След извършеното поименно гласуване, Общински съвет-Радомир

прие
Р Е Ш Е Н И Е № 153
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-РАДОМИР ИЗРАЗЯВА предварително
съгласие за учредяване право на преминаване /прокарване/ през
засегнатите от проект „Канализационни помпени станции КПС1 и
КПС2 и тласкател за отпадъчни води до ПСОВ Батановци“
имоти, с идентификатори и площ, съгласно приложения към
решението регистър, който следва да се счита неразделна част от
същото.
/общ брой съветници-21, присъствали по време на поименното гласуване– 16/
/”за”- 13,“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 № 154
30.10.2018 г.
ПРОТОКОЛ №9
Общински съвет-Радомир на свое заседание, проведено на 30.10.2018г. ,
обсъди първа точка от дневния ред –Докладни записки,Докладна записка, вх.№
С-193/19.10.2018 г., относно удължаване срока на договор № 425/24.07.2017 г. за
извършване на стоматологична /дентална/ помощ, 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.8
от ЗМСМА, Общински съвет-Радомир прие
Р Е Ш Е Н И Е № 154

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-РАДОМИР:
1. ДАВА СЪГЛАСИЕ за удължаване срока на договор №
425/24.07.2017 г. за извършване на стоматологична /дентална/
помощ за общинско помещение, находящо се в село Дрен, Община
Радомир, в сградата на кметството с площ от 20 кв.м. с още 3
години, считано от 24.07.2022 г. Останалите клаузи в договора
остават непроменени.
2.ВЪЗЛАГА на кмета на Община Радомир да сключи анекс
към договор № 425/24.07.2017 г. с управителя на ЕТ „д-р Николай
Недков – амбулатория за индивидуална първична дентална
помощ“.
/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 № 155
30.10.2018 г.
ПРОТОКОЛ №9
Общински съвет-Радомир на свое заседание, проведено на 30.10.2018г. ,
обсъди първа точка от дневния ред –Докладни записки,Докладна записка, вх.№
С-188/19.10.2018 г., относно отдаване под наем на общински имот-частна
общинска собственост-общинско помещение, находящо се в град Радомир,
ул.“Дупнишка“ № 32 на партерен етаж, за извършване на дейности, свързани с
развитието на спорта и здравословния начин на живот, 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.8 от ЗМСМА, чл.14, ал.1 и ал.2 от Закон за общинската
собственост и във връзка с чл.23, ал.1 от Наредба за общинската
собственост, Общински съвет-Радомир прие
Р Е Ш Е Н И Е № 155

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-РАДОМИР:
1. ДАВА СЪГЛАСИЕ за отдаване под наем чрез
публично оповестен търг на общински имот-частна
общинска собственост, а именно: общинско помещение,
находящо се в град Радомир, ул.“Дупнишка“ № 32 на
партерен етаж, с площ от 100 кв.м., което да бъде
използвано за извършването на дейности, свързани с
развитието на спорта и здравословния начин на живот
във всички възрастови групи към различните видове спорт,
при първоначална месечна наемна цена в размер на 80.00
/осемдесет/ лв.без включен ДДС, съгласно чл.8, ал.2 от
тарифа за определяне на наемни 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.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– 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 № 156
30.10.2018 г.
ПРОТОКОЛ №9
Общински съвет-Радомир на свое заседание, проведено на 30.10.2018г. ,
обсъди първа точка от дневния ред –Докладни записки,Докладна записка, вх.№
С-189/19.10.2018 г., относно отдаване под наем на общински имот-публична
общинска собственост-общинско помещение /лавка за закуски/, находящо се в
двора на НУ „Архимандрит Зиновий“ град 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 извършеното поименно гласуване, на основание чл.21, ал.1,т.8 от ЗМСМА, чл.14,
ал.7 от Закон за общинската собственост и във връзка с чл.23, ал.2 и ал.3 от Наредба за
общинската собственост, Общински съвет-Радомир прие

Р Е Ш Е Н И Е № 156
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-РАДОМИР:
1. ДАВА СЪГЛАСИЕ за отдаване под наем чрез публично оповестен търг
с явно наддаване на общински имот-публична общинска собственост,
представляващ общинско помещение-лавка за закуски, находящо се в двора на
НУ „Архимандрит Зиновий“ град Радомир с площ от 6 кв.м., за извършване на
търговска дейност при първоначална месечна наемна цена в размер на 48.00
/четиридесет и осем/лв. без включен ДДС, определена на основание чл.3 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. 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– 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 № 157
30.10.2018 г.
ПРОТОКОЛ №9
Общински съвет-Радомир на свое заседание, проведено на 30.10.2018г. ,
обсъди първа точка от дневния ред –Докладни записки,Докладна записка, вх.№
С-190/19.10.2018 г., относно отдаване под наем на общински имот-публична
общинска собственост-общинско помещение, находящо се в сградата на
кметство село Дебели лаг, 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 извършеното поименно гласуване, на основание чл.21, ал.1,т.8 от ЗМСМА, чл.14,
ал.7 от Закон за общинската собственост и във връзка с чл.23, ал.2 от Наредба за общинската
собственост, Общински съвет-Радомир прие

Р Е Ш Е Н И Е № 157
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-РАДОМИР:
1. ДАВА СЪГЛАСИЕ за отдаване под наем чрез публично оповестен търг
с явно наддаване на общински имот-публична общинска собственост,
представляващ общинско помещение, находящо се в сградата на кметствосело Дебели лаг, Община Радомир с площ от 13 кв.м. за извършване на
пощенски услуги при първоначална месечна наемна цена в размер на 15.60
лв./петнадесет 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.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– 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 № 158
30.10.2018 г.
ПРОТОКОЛ №9
Общински съвет-Радомир на свое заседание, проведено на 30.10.2018г. ,
обсъди първа точка от дневния ред –Докладни записки,Докладна записка, вх.№
С-194/19.10.2018 г., относно продажба на общинска недвижима собственост –
УПИ XI в кв.69 по регулационния план на село Дрен, отреден за жилищно
строителство,с вносител: Пламен Алексиев - кмет на Община Радомир,
както и становищата на ПК „Обществен ред, законност, местно
самоуправление и общинска собственост“, ПК“Бюджет, финанси и
инвестиционна политика“ и ПК „Стопанска политика, земеделие, гори,
екология, устройство на територията, строителство, транспорт,
приватизационен и следприватизационен контрол“.

прие

След извършеното поименно гласуване, Общински съвет-Радомир
Р Е Ш Е Н И Е № 158

1.ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-РАДОМИР, на основание чл.8, ал.9 от
Закон за общинската собственост ДОПЪЛВА годишната
програма за управление и разпореждане с общинска собственост за
2018 година /приета с решение № 3 от протокол № 1 от 30.01.2018
г. – списък на недвижимите имоти частна общинска собственост
за продажба по ЗОС през 2018 година/с нова точка, в която
ВПИСВА имот представляващ: УПИ XI в кв.69 по регулационния
план на село Дрен, Община Радомир с площ от 964 кв.м., отреден за
жилищно строителство, одобрен със заповед № III-336/08.06.1964 г.
на ОНС-град Перник и изменен със заповед № 497/26.07.2017 г. на
кмета на Община Радомир, при граници: север – улица с о.т. 311 и
о.т.302, изток – улица с о.т.302 и о.т.303, юг –УПИ XII и запад –
УПИ Х-общ., актуван с АОС №3877/16.08.2018 г.
2.ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-РАДОМИР, на основание чл.21, ал.1,т.8
от ЗМСМА, чл.35, ал.1 от ЗОС и във връзка с чл.43, ал.1 от Наредба
за общинската собственост, ДАВА СЪГЛАСИЕ за продажба чрез
търг с явно наддаване на УПИ XIв кв.69 по регулационния план на
село Дрен, Община Радомир с площ от 964 кв.м., отреден за

жилищно строителство, одобрен със заповед № IIIIII36/08.06.1964 г.
на ОНС-град Перник и изменен със заповед № 497/26.07.2017 г. на
кмета на Община Радомир, при граници: север – улица с о.т. 311 и
о.т.302, изток – улица с о.т.302 и о.т.303, юг – УПИ XII и запад –
УПИ Х-общ., актуван с АОС №3877/16.08.2018 г.при първоначална
тръжна цена от 5 571.92 лв./пет хиляди петстотин седемдесет и
един лева и деветдесет и две 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– 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 № 159
30.10.2018 г.
ПРОТОКОЛ №9
Общински съвет-Радомир на свое заседание, проведено на 30.10.2018г. ,
обсъди първа точка от дневния ред –Докладни записки,Докладна записка, вх.№
С-195/19.10.2018 г., относно продажба на общинска недвижима собственост –
УПИ XII в кв.69 по регулационния план на село Дрен, отреден за жилищно
строителство,с вносител: Пламен Алексиев - кмет на Община Радомир,
както и становищата на ПК „Обществен ред, законност, местно
самоуправление и общинска собственост“, ПК“Бюджет, финанси и
инвестиционна политика“ и ПК „Стопанска политика, земеделие, гори,
екология, устройство на територията, строителство, транспорт,
приватизационен и следприватизационен контрол“.

прие

След извършеното поименно гласуване, Общински съвет-Радомир
Р Е Ш Е Н И Е № 159

1. ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-РАДОМИР, на основание чл.8, ал. 9 от
ЗОС ДОПЪЛВА годишната Програма за управление и
разпореждане с общинска собственост за 2018 г. /приета с решение
№ 3 от протокол № 1 от 30.01.2018 г. - списък на недвижимите
имоти частна общинска собственост за продажба по ЗОС през
2018 г./ с нова точка, в която ВПИСВА имот представляващ:
УПИ ХІІ в кв. 69 по регулационния план на с. Дрен, Община
Радомир с площ от 956 кв.м., отреден за жилищно строителство,
одобрен със Заповед № ІІІ-336/08.06.1964 г. на ОНС - гр. Перник и
изменен със Заповед № 497/26.07.2017 г. на Кмета на Община
Радомир, при граници: север – УПИ ХІ, изток – улица с о.т. 303 и
о.т. 304, юг – УПИ І-494 и запад – УПИ Х-общ. и УПИ VІІ-495,
актуван с АОС № 3878/16.08.2018 г.
2. ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-РАДОМИР, на основание чл. 21, ал. 1, т.
8 от ЗМСМА, чл. 35, ал. 1 от ЗОС и във връзка с чл. 43, ал. 1 от
Наредба за общинската собственост ДАВА СЪГЛАСИЕ
за
продажба чрез търг с явно наддаване на УПИ ХІІ в кв. 69 по
регулационния план на с. Дрен, Община Радомир с площ от 956

кв.м., отреден за жилищно строителство, одобрен със Заповед №
ІІІ-336/08.06.1964 г. на ОНС - гр. Перник и изменен със Заповед №
497/26.07.2017 г. на Кмета на Община Радомир, при граници: север –
УПИ ХІ, изток – улица с о.т. 303 и о.т. 304, юг – УПИ І-494 и запад –
УПИ Х-общ. и УПИ VІІ-495, актуван с АОС № 3878/16.08.2018 г., при
първоначална тръжна цена от 5 525.68 лв. /пет хиляди петстотин
двадесет и пет лева и шестдесет и осем 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– 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 № 160
30.10.2018 г.
ПРОТОКОЛ №9
Общински съвет-Радомир на свое заседание, проведено на 30.10.2018г. ,
обсъди първа точка от дневния ред –Докладни записки,Докладна записка, вх.№
С-196/19.10.2018 г., относно продажба на общинска недвижима собственост –
УПИ X-536 в кв.2 по регулационния план на село Дрен, отреден за жилищно
строителство,с вносител: Пламен Алексиев - кмет на Община Радомир,
както и становищата на ПК „Обществен ред, законност, местно
самоуправление и общинска собственост“, ПК“Бюджет, финанси и
инвестиционна политика“ и ПК „Стопанска политика, земеделие, гори,
екология, устройство на територията, строителство, транспорт,
приватизационен и следприватизационен контрол“.
След извършеното поименно гласуване, Общински съвет-Радомир прие

Р Е Ш Е Н И Е № 160
1.ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-РАДОМИР, на основание чл.21, ал.1,т.8 от
ЗМСМА, чл.35, ал.1 от Закон за общинската собственост и във връзка с чл.43,
ал.1 от Наредба за общинската собственост, ДАВА СЪГЛАСИЕ за продажба
чрез търг с явно наддаване на УПИ X-536 в кв.2 по регулационния план на село
Дрен, Община Радомир с площ от 693 кв.м.отреден за жилищно
строителство, одобрен със заповед № III-336/08.06.1964 г. на ОНС-град Перник,
при граници: север – УПИ IV-530 и УПИ XVIII-530, изток – УПИ IX-528, юг-улица
и запад – УПИ XI-535, актуван с АОС № 3880/26.09.2018 г., при първоначална
тръжна цена от 4 324.32 лв./четири хиляди триста двадесет и четири лева и
тридесет и две 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– 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 № 161
30.10.2018 г.
ПРОТОКОЛ №9
Общински съвет-Радомир на свое заседание, проведено на 30.10.2018г. ,
обсъди първа точка от дневния ред –Докладни записки,Докладна записка, вх.№
С-197/19.10.2018 г., относно продажба на общинска недвижима собственост –
УПИ IV-общ. в кв.15а по плана на село Долна Диканя, отреден за жилищно
строителство,с вносител: Пламен Алексиев - кмет на Община Радомир,
както и становищата на ПК „Обществен ред, законност, местно
самоуправление и общинска собственост“, ПК“Бюджет, финанси и
инвестиционна политика“ и ПК „Стопанска политика, земеделие, гори,
екология, устройство на територията, строителство, транспорт,
приватизационен и следприватизационен контрол“.

прие

След извършеното поименно гласуване, Общински съвет-Радомир
Р Е Ш Е Н И Е № 161

1.ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-РАДОМИР, на основание чл.21, ал.1,т.8 от
ЗМСМА, чл.35, ал.3 от Закон за общинската собственост 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 IV-общ. в кв.15а по плана на село Долна
Диканя, Община Радомир с площ от 718 кв.м., отреден за жилищно
строителство, одобрен със заповед № РД-4-26/28.06.1984 г. на ОНС-град
Перник, при граници: север-улица, изток – УПИ V-общ.,юг-край на регулация и
запад – УПИ III-116, актуван с АОС № 3879/26.09.2018 г. на Светослав Кирилов
Серафимов, с постоянен адрес: град София, ж.к.“Дружба“ бл.55, вх.Г, ет.5,
ап.96 за сумата от 3 288.44 лв. /три хиляди двеста осемдесет и осем лева и
четиридесет и четири 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– 16/
/”за”- 16,“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 № 162
30.10.2018 г.
ПРОТОКОЛ №9
Общински съвет-Радомир на свое заседание, проведено на 30.10.2018г. ,
обсъди първа точка от дневния ред –Докладни записки,Докладна записка, вх.№
С-183/17.10.2018 г., относно приемане на решение за допускане изработване на
проект за изменение на общия устройствен план на община Радомир в обхват
поземлен имот с идентификатор 22085.28.13 по кадастрална карта за
землището на село Долна Диканя, Община Радомир,с вносител: Пламен
Алексиев - кмет на Община Радомир, както и становищата на ПК
„Обществен ред, законност, местно самоуправление и общинска
собственост“ и ПК „Стопанска политика, земеделие, гори, екология,
устройство на територията, строителство, транспорт, приватизационен и
следприватизационен контрол“.

След извършеното гласуване, Общински съвет-Радомир прие
Р Е Ш Е Н И Е № 162

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 проект за изменение на общия устройствен план
на Община Радомир в обхват поземлен имот с идентификатор
22085.28.13 по кадастрална карта за землището на село Долна
Диканя, Община Радомир.
2.На основание чл.124, ал.1 от ЗУТ ОБЩИНСКИ СЪВЕТРАДОМИР ПРИЕМА да бъде изработен проект за изменение на
общия устройствен план на Община Радомир в обхват поземлен
имот 22085.28.13 по кадастрална карта за землището на село
Долна Диканя, Община Радомир, съгласно одобреното в точка 1 на
настоящото решение задание по възлагане и за сметка на
заинтересованите лица.
/общ брой съветници-21, присъствали по време на гласуването– 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 № 163
30.10.2018 г.
ПРОТОКОЛ №9
Общински съвет-Радомир на свое заседание, проведено на 30.10.2018г. ,
обсъди първа точка от дневния ред –Докладни записки,Докладна записка, вх.№
С-184/17.10.2018 г., относно приемане на решение за допускане изработване на
проект за изменение на общия устройствен план на община Радомир в обхват
поземлени имоти с идентификатори 69064.7.12, 69064.7.13 и 69064.7.14 по
кадастрална карта за землището на село Старо село, Община Радомир,с
вносител: Пламен Алексиев - кмет на Община Радомир, както и становищата
на ПК „Обществен ред, законност, местно самоуправление и общинска
собственост“ и ПК „Стопанска политика, земеделие, гори, екология,
устройство на територията, строителство, транспорт, приватизационен и
следприватизационен контрол“.

След извършеното гласуване, Общински съвет-Радомир прие
Р Е Ш Е Н И Е № 163

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
проект за изменение на общия устройствен план на Община Радомир в
обхват поземлени имоти с идентификатори 69064.7.12, 69064-7.13 и 69064.7.14
по кадастрална карта за землището на село Старо село, Община Радомир.
2.На основание чл.124, ал.1 от ЗУТ, ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-РАДОМИР
ПРИЕМА да бъде изработен проект за изменение на общия устройствен план
на Община Радомир в обхват поземлени имоти с идентификатори 69064-7.12,
69064.7.13 и 69064.7.14 по кадастрална карта за землището на село Старо село,
Община Радомир, съгласно одобреното в точка 1 на настоящото решение
задание по възлагане и за сметка на заинтересованите лица.
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– 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 № 164
30.10.2018 г.
ПРОТОКОЛ №9
Общински съвет-Радомир на свое заседание, проведено на 30.10.2018г. ,
обсъди първа точка от дневния ред –Докладни записки,Докладна записка, вх.№
С-186/18.10.2018 г., относно приемане на решение за изработване на подробен
устройствен план /ПУП/ в обхват поземлен имот с идентификатор
61577.75.143 по кадастрална карта за землището на град Радомир,с вносител:
Пламен Алексиев - кмет на Община Радомир, както и становищата на ПК
„Обществен ред, законност, местно самоуправление и общинска
собственост“ и ПК „Стопанска политика, земеделие, гори, екология,
устройство на територията, строителство, транспорт, приватизационен и
следприватизационен контрол“.

След извършеното гласуване, Общински съвет-Радомир прие
Р Е Ш Е Н И Е № 164
1.На основание чл.124а, ал.1 от ЗУТ, във връзка с чл.124б, ал.1
от Закон за устройство на територията, ОБЩИНСКИ СЪВЕТРАДОМИР ОДОБРЯВА задание за изработване на ПУП-ПРЗ за
поземлен имот с идентификатор с 61577.75.143 по кадастрална
карта за землището на град Радомир, Община Радомир.
2. ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-РАДОМИР, на основание чл.124а, ал.1
от ЗУТ, РАЗРЕШАВА да бъде изработен подробен устройствен
план /ПУП-ПРЗ/ в обхват имот с идентификатор с 61577.75.143 по
кадастрална карта за землището на град Радомир, 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-ПЗ да се дадат от главния архитект на
Община Радомир.

Съгласно чл.124б, ал.2 от Закон за устройство на
територията, настоящото решение подлежи на обявяване
посредством оповестяване на общоприетите за целта места в
общинска администрация, публикуване на интернет страницата
на общината и в един местен вестник.
На основание чл.124б, ал.4 от Закон за устройство на
територията, решението на Общински съвет-Радомир по чл.124а,
ал.1 не подлежи на оспорване.
/общ брой съветници-21, присъствали по време на гласуването– 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 № 165
30.10.2018 г.
ПРОТОКОЛ №9
Общински съвет-Радомир на свое заседание, проведено на 30.10.2018г. ,
обсъди първа точка от дневния ред –Докладни записки,Докладна записка, вх.№
С-181/16.10.2018 г., относно отпускане финансова помощ на Добрина Златкова
Джибирска 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 № 165

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-РАДОМИР ДАВА СЪГЛАСИЕ да бъде
отпусната финансова помощ в размер на 1000 /хиляда/ лева на
Добрина Златкова Джибирска от град Радомир, ул.“Васил
Петлешков“№ 4.
/общ брой съветници-21, присъствали по време на поименното гласуване– 16/
/”за”- 16,“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 № 166
30.10.2018 г.
ПРОТОКОЛ №9
Общински съвет-Радомир на свое заседание, проведено на 30.10.2018г. ,
обсъди първа точка от дневния ред –Докладни записки,Докладна записка, вх.№
С-182/16.10.2018 г., относно отпускане финансова помощ на Петър Йорданов
Вучков 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 № 166

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-РАДОМИР ДАВА СЪГЛАСИЕ да бъде
отпусната финансова помощ в размер на 1000 /хиляда/ лева на
Петър Йорданов Вучков от град Радомир, ж.к.“Гърляница“ бл.31,
ап.11.
/общ брой съветници-21, присъствали по време на поименното гласуване– 16/
/”за”- 16,“против”- няма, “въздържал се”- няма/

СВЕТОСЛАВ КИРИЛОВ/П/
Председател на Общински съвет-Радомир

