ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РАДОМИР
ОБЛАСТ ПЕРНИК
град Радомир 2400, площад ”Свобода” № 20,
тел./факс: 359 777 823 70, тел: 359 777 80 080
e-mail: obs_radomir@abv.bg

Р Е Ш Е Н И Е № 188
27.12.2018 г.
П Р О Т О К О Л № 11
Общински съвет-Радомир на свое заседание, проведено на 27.12.2018 г., обсъди
първа точка от дневния ред – Докладни записки, Докладна записка вх.№ С243/17.12.2018г., относно План за работа на Общински съвет-Радомир /приоритетни
теми за разглеждане на заседания/ през 2019 година, с вносител : Светослав Кирилов –
председател на ОбС-Радомир, както и становищата на ПК „Здравеопазване,
социална политика, образование, наука, култура и духовни дейности“, ПК „Бюджет,
финанси и инвестиционна политика“, ПК „Стопанска политика, земеделие, гори,
екология,
устройство
на
територията,
строителство,
транспорт,
приватизационен и следприватизационен контрол“, ПК „Европейски, национални и
други програми и проекти, работа с децата и младежта, спорт и туризъм“, ПК
„Обществен ред, законност, местно самоуправление и общинска собственост“ и ПК
по етика и конфликт на интереси.
След извършеното гласуване, на основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, Общински
съвет-Радомир прие

РЕШЕНИЕ

№ 188

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ–РАДОМИР ПРИЕМА План за работата на
Общинския съвет-Радомир за 2019 година /приоритетни теми за разглеждане
на заседания/ по месеци, както следва:
МЕСЕЦ ЯНУАРИ
1.Годишен отчет за изпълнение на програмата за управление на Община
Радомир /съгласно чл.44, ал.5 от ЗМСМА/
Вносител: Кмет на община Радомир
2.Приемане на бюджет на Община Радомир за 2019 година
Вносител: Кмет на община Радомир
3.Отчет на Програмата за управление и разпореждане с имоти-общинска
собственост за 2018 г. /чл.3, ал.3 от Наредба за общинската собственост/
Вносител: Кмет на община Радомир

4.Програма за управление и разпореждане с имоти-общинска собственост за
2019 година /чл.3, ал.2 от Наредба за общинската собственост/
Вносител: Кмет на община Радомир
5.Отчет за работа с младежите през 2018 година.
Вносител: Кмет на община Радомир
6.План за работа с младежите през 2019 година.
Вносител: Кмет на община Радомир
7.Отчет за дейността на Общински съвет-Радомир и неговите комисии за
периода 01.07.2018г.-31.12.2018г.
Вносител: Председател на Общински съвет-Радомир
8.Отчет за изпълнение на актовете, приети от Общински съвет-Радомир за
периода от 01.07.2018г. до 31.12.2018г. /съгласно чл.44, ал.1, т.7 от ЗМСМА/
Вносител: Кмет на община Радомир
МЕСЕЦ ФЕВРУАРИ
1.Доклад за дейността на Местната комисия за борба срещу
противообществените прояви на малолетните и непълнолетните в община
Радомир за 2018 година.
Вносител: Кмет на община Радомир
2.Информация за хода и развитието на съдебните дела – граждански и
административни, включително искане за издаване на заповед за изпълнение
по чл.417 от ГПК, по които община Радомир е ответник, съответно ищец.
Вносител: Кмет на община Радомир
3.Годишни отчети и баланси за 2018 година на търговските дружества, в
които Община Радомир е собственик на капитала /ТЗ и чл.16, ал.1, т.3 от
Наредбата за търговските дружества с общинско участие/ и Отчети за
резултатите от изпълнението на бизнес програмите на дружествата, в
които общината е собственик на капитала, финансово-икономическото им
състояние, проблеми и предложения за решаването им /съгласно чл.26, ал.2 от
Наредбата за търговските дружества с общинско участие/.
Вносители: Управителите на търговски дружества
4.Отчет за изпълнение на Годишен план за дейностите за подкрепа за
личностно развитие на община Радомир за 2018 г.
Вносител: Кмет на община Радомир
5.Приемане на Годишен план за дейностите за подкрепа за личностно развитие
на община Радомир за 2019 г.
Вносител: Кмет на община Радомир

МЕСЕЦ МАРТ
1.Отчет за изпълнение на Годишния план на общинската стратегия за
развитие на социалните услуги през 2018 година.
Вносител: Кмет на община Радомир
2.Приемане на Годишна програма за действие по изпълнение на общинска
стратегия за развитие на социалните услуги в община Радомир за 2020 г.
Вносител: Кмет на Община Радомир
3.Приемане на Годишен план за дейностите за подкрепа за личностно развитие
на община Радомир за 2019 г.
Вносител: Кмет на община Радомир
4.Информация за дейността на общинската администрация по изпълнение на
Наредба № 1 за обществения ред на територията на Община Радомир;
състоянието на престъпността на територията на Община Радомир.
Вносител: Кмет на община Радомир, Началник РУП – Радомир
5.Актуализация на Наредбата за
територията на община Радомир.
Вносител: Кмет на община Радомир

преместваемите

съоръжения

на

6.Отчет за изпълнението на Програма за опазване на околната среда на
територията на община Радомир и отчет за изпълнение на Програмата за
управление на дейностите по управление на отпадъците и информация за
състоянието на чистотата и хигиената в град Радомир и на населените
места в общината. Екологични проблеми и мерки за отстраняването им.
Вносител: Кмет на община Радомир
МЕСЕЦ АПРИЛ
1.Доклад за изпълнението на Плана за развитие на Община Радомир /съгласно
чл.23 от ЗРР/
Вносител: Кмет на община Радомир
2.Доклади от читалищата на територията на Община Радомир, във връзка с
чл.26а, т.4 от Закона за народните читалища, за осъществените дейности и
отчет за получената и изразходвана субсидия през 2018 г.
Вносители: Председателите на читалищните настоятелства
3.Доклад, относно номинации за: награда „Радомир“ в системата на
образованието и културата; награда за абитуриенти отличници;
награждаване на културни и просветни дейци.
Вносител: Кмет на община Радомир

4.Отчет за изпълнение на Общинска програма за закрила на детето за 2018 г.
Вносител: Кмет на община Радомир
5.Приемане на общинска програма за закрила на детето за 2019 г.
Вносител: Кмет на община Радомир
6.Годишен отчет за изпълнението на бюджета на Община Радомир за 2018
година /съгласно чл.140 от ЗПФ и 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/ и Отчет за състоянието на общинския дълг към
31.12.2018 година /съгласно чл.9, ал.1 от ЗОД/
Вносител: Кмет на Община Радомир
МЕСЕЦ МАЙ
1.Информация относно функционирането и развитието на културните
институции в община Радомир.
Вносител: Кмет на община Радомир
2.Информация за състоянието на чистотата и хигиената в град Радомир и на
населените места в общината.
Вносител: Кмет на община Радомир
МЕСЕЦ ЮНИ
1.Състояние и анализ на безработицата в Община Радомир. Обхват и
насоченост на програмите за временна и трудова заетост.
Вносител: Кмет на община Радомир
2.Актуализация на действащите Наредби на Община Радомир.
Вносител: Кмет на община Радомир
МЕСЕЦ ЮЛИ
1.Отчет за дейността на Общински съвет-Радомир и на неговите комисии за
периода от 01.01.2019г. до 30.06.2019г. /съгласно чл.27, ал.6 от ЗМСМА/
Вносител: Председател на Общински съвет-Радомир
2.Отчет за изпълнение на актовете, приети от Общински съвет-Радомир за
периода от 01.01.2019г. до 30.06.2019г. /съгласно чл.44, ал.1, т.7 от ЗМСМА/
Вносител: Кмет на община Радомир
3.Информация за текущото изпълнение на бюджета и на извънбюджетните
сметки и фондове на Община Радомир за първото шестмесечие на 2019 г.
Вносител: Кмет на община Радомир

4.Предложения за включване в Списъка на средищни и защитени детски
градини и училища в община Радомир.
Вносител: Кмет на община Радомир
5.Предложения за маломерни и слети паралелки в училищата на територията
на община Радомир.
Вносител: Кмет на община Радомир
МЕСЕЦ СЕПТЕМВРИ
1.Анализ на състоянието на образователната система в Община Радомир и
готовност за започване на учебната 2019-2020 година.
Вносител: Кмет на община Радомир
2.Отчет за изпълнение на общинската програма за образователна интеграция
на децата и учениците от етническите малцинства.
Вносител: Кмет на община Радомир
МЕСЕЦ ОКТОМВРИ
1.Отчети за резултатите от изпълнението на бизнес програмите на
дружествата, в които общината е собственик на капитала, финансовоикономическото им състояние, проблеми и предложения за решаването им
/съгласно чл.26, ал.2 от Наредбата за търговските дружества с общинско
участие/.
Вносители: Управителите на търговски дружества
2.Актуализация на нормативни актове, приети от Общински съвет-Радомир,
във връзка с настъпили промени в нормативни актове от по-висока степен
/ако е необходимо/.
Вносител: Кмет на община Радомир
МЕСЕЦ НОЕМВРИ
1.Отчет за състоянието на общинската собственост на територията на
Община Радомир и резултатите от нейното управление по видове и
категории обекти за периода от месец ноември 2018 година до месец ноември
2019 година /съгласно чл.66а от ЗОС и чл.18, ал.3 от Наредбата за общинската
собственост/.
Вносител: Кмет на община Радомир
2.Отчет за изпълнение на проектите, по които Община Радомир е
бенефициент или партньор.
Вносител: Кмет на община Радомир

3.Информация за готовността на Община Радомир за работа при зимни
условия.
Вносител: Кмет на община Радомир
4.Приемане на Програма за развитие на читалищната дейност
Радомир за 2020 г.
Вносител: Кмет на община Радомир

в община

5.Приемане на културен календар на читалищата и културните институции
в община Радомир за 2020 г.
Вносител: Кмет на община Радомир
6.Приемане на актуализиран годишен план и обема на ползване от горските
територии-общинска собственост за 2020 г.
Вносител: Кмет на община Радомир
МЕСЕЦ ДЕКЕМВРИ
1.План за работата на Общински съвет-Радомир
/приоритетни теми за разглеждане на заседания/.
Вносител: Председател на Общински съвет-Радомир

през

2020

година

2.Списък на групите общински жилища за 2020 година /съгласно чл.3, ал.1 от
Наредбата за общинските жилища/.
Вносител: Кмет на община Радомир
3.Отчет за дейността на местната комисия по чл.8, ал.2 от ЗУПГМЖСВ.
Вносител: Председател на комисията по чл.8, ал.2 от ЗУПГМЖСВ
4.Определяне на размера на такса „битови отпадъци“ за периода 01.01.2020 г.
до 31.12.2020 г.
Вносител: Кмет на община Радомир
/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
ОБЛАСТ ПЕРНИК
град Радомир 2400, площад ”Свобода” № 20,
тел./факс: 359 777 823 70, тел: 359 777 80 080
e-mail: obs_radomir@abv.bg

Р Е Ш Е Н И Е № 189
27.12.2018 г.
П Р О Т О К О Л № 11
Общински съвет-Радомир на свое заседание, проведено на 27.12.2018 г., обсъди
първа точка от дневния ред – Докладни записки, Докладна записка вх.№ С230/12.12.2018г., относно приемане на Отчет за дейността на местната комисия по
чл.8, ал.2 от ЗУПГМЖСВ за 2018 г. ,с вносител: Пламен Алексиев-кмет на община
Радомир, както и становищата на, ПК „Бюджет, финанси и инвестиционна
политика“, ПК „Стопанска политика, земеделие, гори, екология, устройство на
територията, строителство, транспорт, приватизационен и следприватизационен
контрол“, ПК „Обществен ред, законност, местно самоуправление и общинска
собственост“.
След извършеното гласуване, на основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, във връзка с
чл.8 , ал.2 от ЗУПГМЖСВ , Общински съвет-Радомир прие

Р Е Ш Е Н И Е № 189
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ–РАДОМИР ПРИЕМА Отчет за
дейността на местната комисия по чл.8, ал.2 от ЗУПГМЖСВ за
2018 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

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РАДОМИР
ОБЛАСТ ПЕРНИК
град Радомир 2400, площад ”Свобода” № 20,
тел./факс: 359 777 823 70, тел: 359 777 80 080
e-mail: obs_radomir@abv.bg

Р Е Ш Е Н И Е № 190
27.12.2018 г.
П Р О Т О К О Л № 11
Общински съвет-Радомир на свое заседание, проведено на 27.12.2018 г., обсъди
първа точка от дневния ред – Докладни записки, Докладна записка вх.№ С231/12.12.2018г., относно промени в групите общински жилища, съгласно чл.3, ал.1 и
ал.2 от Наредба за общинските жилища, 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, Общински съвет-Радомир прие

Р Е Ш Е Н И Е № 190
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ–РАДОМИР, на основание чл.42 от
ЗОС и чл.3, ал.1 и ал.2 от Наредба за общинските жилища
ОПРЕДЕЛЯ групите жилища по ал. 1 както следва:
1.В общинския жилищен фонд в групата „жилища за
настаняване под наем на граждани с установени жилищни нужди”
са включени следните апартаменти:
- ж.к.”Гърляница” бл.32,ет.7, ап.20А
- ж.к.”Тракия” бл.1, вх. Б, ет.8, ап.22
2. В общинския жилищен фонд в групата „резервни жилища”
остават включени:
- ж.к.”Тракия” бл.1 вх. В ап.23
- ж.к.”Тракия” бл.7 вх. В ап.63
- ж.к. ”Тракия” бл.3,вх.В,ет.5,ап.58
3. В общинския жилищен фонд в групата ”ведомствени
жилища” остават включени:
- ул. ”Христо Ботев” №15 бл.1, ет.2, ап.6

- ул. ”Христо Ботев” №15 бл.1,ет.5, ап.14
4. В общинския жилищен фонд в групата ”жилища за
продажба” остават включени следните апартаменти:
- ул. ”Люлякова” №34 бл.128,вх.Г,ет.6,ап.71
- ж.к.”Тракия” бл.3, вх.В, ет.7, ап.66
- ж.к.”Тракия” бл.2, вх.А, ет.2, ап.5
- пл. ”В.въстание” бл.4,вх.Б,ет.3,ап.10
/общ брой съветници-21, присъствали по време на поименното гласуването-18/
/“за“ – 18, „против“- няма, „въздържал се“ – няма/

СВЕТОСЛАВ КИРИЛОВ /П/

Председател на Общински съвет-Радомир

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РАДОМИР
ОБЛАСТ ПЕРНИК
град Радомир 2400, площад ”Свобода” № 20,
тел./факс: 359 777 823 70, тел: 359 777 80 080
e-mail: obs_radomir@abv.bg

Р Е Ш Е Н И Е № 191
27.12.2018 г.
П Р О Т О К О Л № 11
Общински съвет-Радомир на свое заседание, проведено на 27.12.2018 г., обсъди
първа точка от дневния ред – Докладни записки, Докладна записка вх.№ С237/14.12.2018г., относно приемане на Отчет за 2018 година по изпълнението на
„Общински план за подкрепа на интеграционните политики за 2017-2020 г., 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.19, ал.1, т.23 от ЗМСМА и чл.5, т.14 от
Правилника за организацията и дейността на Общински съвет-Радомир, Общински съветРадомир прие

Р Е Ш Е Н И Е № 191
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ–РАДОМИР ПРИЕМА Отчет за 2018
година по изпълнението на „Общински план за подкрепа на
интеграционните политики за 2017-2020 г.“
/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
ОБЛАСТ ПЕРНИК
град Радомир 2400, площад ”Свобода” № 20,
тел./факс: 359 777 823 70, тел: 359 777 80 080
e-mail: obs_radomir@abv.bg

Р Е Ш Е Н И Е № 192
27.12.2018 г.
П Р О Т О К О Л № 11
Общински съвет-Радомир на свое заседание, проведено на 27.12.2018 г., обсъди
първа точка от дневния ред – Докладни записки, Докладна записка вх.№ С239/14.12.2018г., относно промяна на капацитета на социалната услуга в общността
„Защитено жилище за лица с физически увреждания“ – село Извор, община Радомир
от 10 на 8 места, с вносител: Пламен Алексиев-кмет на община Радомир, както и
становищата на ПК „Здравеопазване, социална политика, образование, наука,
култура и духовни дейности“ и ПК „Обществен ред, законност, местно
самоуправление и общинска собственост“
След извършеното гласуване, на основание чл.36, ал.2, т.4е/вв от ППЗСП, §1, ал.1, т.27
от Допълнителни разпоредби от ППЗСП, чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА и чл.5, т.15 от
Правилника за организацията и дейността на Общински съвет-Радомир, неговите комисии и
взаимодействието му с общинската администраци , Общински съвет-Радомир прие

Р Е Ш Е Н И Е № 192
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ–РАДОМИР ПРОМЕНЯ капацитета
на социалната услуга „Защитено жилище за лица с физически
увреждания“ село Извор, община Радомир от 10 места да се
промени на 8 места.
/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
ОБЛАСТ ПЕРНИК
град Радомир 2400, площад ”Свобода” № 20,
тел./факс: 359 777 823 70, тел: 359 777 80 080
e-mail: obs_radomir@abv.bg

Р Е Ш Е Н И Е № 193
27.12.2018 г.
П Р О Т О К О Л № 11
Общински съвет-Радомир на свое заседание, проведено на 27.12.2018 г., обсъди
първа точка от дневния ред – Докладни записки, Докладна записка вх.№ С238/14.12.2018г., относно откриването на социална услуга от резидентен тип
„Защитено жилище за лица с физически увреждания“ в с. Извор, община Радомир –
Делегирана от държавата дейност от 01.04.2019 г., с вносител: Пламен Алексиевкмет на община Радомир, както и становищата на ПК „Здравеопазване, социална
политика, образование, наука, култура и духовни дейности“ и ПК „Обществен ред,
законност, местно самоуправление и общинска собственост“
След извършеното гласуване, на основание чл.36, ал.2, т.4е/вв и чл.36в, ал.1, т.1 от
ППЗСП, чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА и чл.5, т.15 и т.28 от Правилника за организацията и
дейността на Общински съвет-Радомир, неговите комисии и взаимодействието му с
общинската администрация , Общински съвет-Радомир прие

Р Е Ш Е Н И Е № 193
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ–РАДОМИР ДАВА СЪГЛАСИЕ за откриване на
социална услуга от резидентен тип „Защитено жилище за лица с физически
увреждания“ в село Извор, община Радомир – Делегирана от държавата
дейност от 01.04.2019 година с капацитет 8 места. Численост на персонала 5
щатни бройки. Средствата за издръжка и работни заплати се определят по
стандарт като Делегирана държавна дейност от Министерството на
финансите.
/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
ОБЛАСТ ПЕРНИК
град Радомир 2400, площад ”Свобода” № 20,
тел./факс: 359 777 823 70, тел: 359 777 80 080
e-mail: obs_radomir@abv.bg

Р Е Ш Е Н И Е № 194
27.12.2018 г.
П Р О Т О К О Л № 11
Общински съвет-Радомир на свое заседание, проведено на 27.12.2018 г., обсъди
първа точка от дневния ред – Докладни записки, Докладна записка вх.№ С222/05.12.2018г., относно Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за
определяне размера на местните данъци в 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 поименно гласуване, Общински съвет-Радомир прие

Р Е Ш Е Н И Е № 194
1.ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-РАДОМИР на основание чл. 21,ал.1, т.7 и ал. 2 от
Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.60, ал.1
от Конституцията на Република България, чл.1 ал.2, от ЗМДТ, чл.11, ал.3 и
чл.28 от ЗНА, чл. 76, ал. 3 и чл. 79 от Административнопроцесуален кодекс, НЕ
ПРИЕМА Наредба за изменение и допълнение на Наредба за определяне размера
на местните данъци в Община Радомир, приета с Решение № 1 по Протокол
№ 1 на Общински съвет Радомир от 31.01.2014 г.; изм.и допълнена с Решение №
51 на Общински съвет –Радомир по протокол № 7/26.01.2016 г./; изм.и
допълнена с Решение № (П) - 238 на Общински съвет–Радомир от 29.09.2016 г./;
изм.и допълнена с Решение № 183 на Общински съвет–Радомир по протокол №
12/19.12.2017 г.

/общ брой съветници-21, присъствали по време на поименното гласуването-19/
/“за“ – 10, „против“- няма, „въздържал се“ – 9/

СВЕТОСЛАВ КИРИЛОВ /П/

Председател на Общински съвет-Радомир

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РАДОМИР
ОБЛАСТ ПЕРНИК
град Радомир 2400, площад ”Свобода” № 20,
тел./факс: 359 777 823 70, тел: 359 777 80 080
e-mail: obs_radomir@abv.bg

Р Е Ш Е Н И Е № 195
27.12.2018 г.
П Р О Т О К О Л № 11
Общински съвет-Радомир на свое заседание, проведено на 27.12.2018 г., обсъди
първа точка от дневния ред – Докладни записки, Докладна записка вх.№ С223/05.12.2018г., относно Наредба за изменение и допълнение на Наредба за
определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на
територията на 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 поименно гласуване, Общински съвет-Радомир прие

Р Е Ш Е Н И Е № 195
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-РАДОМИР
на основание чл.
21,ал.1, т.7 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация, чл.60, ал.1 от Конституцията на
Република България, чл.8, ал.1, във връзка с чл.9 от ЗМДТ, чл.11,
ал.3 и чл.28 от ЗНА, чл. 76, ал. 3 и чл. 79 от
Административнопроцесуален кодекс, НЕ ПРИЕМА Наредба за
изменение и допълнение на Наредба за определянето и
администрирането на местните такси и цени на услуги на
територията на община Радомир, приета с Решение №2 от
31.01.2013 г. от протокол №1 на Общински съвет – Радомир,
изменена и допълнена с Решение №96 от 31.05.2013 г. от протокол
№5 на Общински съвет – Радомир, Решение №213 от 20.12.2013 г.
от протокол №11 на Общински съвет – Радомир, Решение №139
от 17.10.2014 г. от протокол №9 на Общински съвет – Радомир,
Решение №193 от 30.12.2014 г. от протокол №11 на Общински
съвет – Радомир, Решение №5 от 13.02.2015 г. от протокол №2 на
Общински съвет – Радомир, Решение №50 от 26.01.2016 г. от

протокол №7 на Общински съвет – Радомир, Решение № 38 от
27.03.2018 г. от протокол №3 на Общински съвет – Радомир.

/общ брой съветници-21, присъствали по време на поименното гласуването-19/
/“за“ – 10, „против“- няма, „въздържал се“ – 9/

СВЕТОСЛАВ КИРИЛОВ /П/

Председател на Общински съвет-Радомир

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РАДОМИР
ОБЛАСТ ПЕРНИК
град Радомир 2400, площад ”Свобода” № 20,
тел./факс: 359 777 823 70, тел: 359 777 80 080
e-mail: obs_radomir@abv.bg

Р Е Ш Е Н И Е № 196
27.12.2018 г.
П Р О Т О К О Л № 11
Общински съвет-Радомир на свое заседание, проведено на 27.12.2018 г., обсъди
първа точка от дневния ред – Докладни записки, Докладна записка вх.№ С232/13.12.2018г., относно актуализация на поименния списък за капиталови разходи
финансирани със средства от целевата субсидия 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, чл.124,
ал.3 от Закона за публичните финанси и чл.32, ал.3 от Наредбата за условията и реда за
съставяне на бюджетната прогноза за местни дейности за следващите три години и за
съставяне, приемане и отчитане на общинския бюджет на община Радомир, Общински съветРадомир прие

Р Е Ш Е Н И Е № 196
ОБЩИНСКИ
СЪВЕТ-РАДОМИР
НЕ
ПРИЕМА
предложената в докладната записка вх. № С-232/13.12.2018 година
компенсирана промяна в капиталовите разходи, финансирани със
средства от целевата субсидия за 2018 година на община Радомир

/общ брой съветници-21, присъствали по време на поименното гласуването-19/
/“за“ – 10, „против“- няма, „въздържал се“ – 9/

СВЕТОСЛАВ КИРИЛОВ /П/

Председател на Общински съвет-Радомир

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РАДОМИР
ОБЛАСТ ПЕРНИК
град Радомир 2400, площад ”Свобода” № 20,
тел./факс: 359 777 823 70, тел: 359 777 80 080
e-mail: obs_radomir@abv.bg

Р Е Ш Е Н И Е № 197
27.12.2018 г.
П Р О Т О К О Л № 11
Общински съвет-Радомир на свое заседание, проведено на 27.12.2018 г., обсъди
първа точка от дневния ред – Докладни записки, Докладна записка вх.№ С235/14.12.2018г., относно удължаване срока за погасяване на отпуснат временен
безлихвен заем в размер на 30 000 лв. на „Медицински център – Радомир“ ЕООД с
Решение № 78 по Протокол № 5 от 29.05.2018 г. на Общински съвет-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, Общински съвет-Радомир прие

Р Е Ш Е Н И Е № 197
1. ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-РАДОМИР на основание чл.21, ал.1, т.10 във
връзка с чл.27, ал.4 и ал.5 от ЗМСМА УДЪЛЖАВА срока за погасяване на
отпуснат временен безлихвен заем в размер на 30 000 лева на „Медицински
център – Радомир“ ЕООД Булстат: 113511049, отпуснат да послужи за
оборудването му с подходяща апаратура, съгласно изискванията на РЗИ и
НЗОК.
2.Отпуснатият временен безлихвен заем на „Медицински център –
Радомир“ ЕООД следва да бъде възстановен на община Радомир до края на
бюджетната 2019 година.
3.С настоящото решение се ИЗМЕНЯ Решение № 78 по Протокол № 5
от 29.05.2018 година на Общински съвет-Радомир.

/общ брой съветници-21, присъствали по време на поименното гласуването-19/
/“за“ – 19, „против“- няма, „въздържал се“ – няма/

СВЕТОСЛАВ КИРИЛОВ /П/

Председател на Общински съвет-Радомир

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РАДОМИР
ОБЛАСТ ПЕРНИК
град Радомир 2400, площад ”Свобода” № 20,
тел./факс: 359 777 823 70, тел: 359 777 80 080
e-mail: obs_radomir@abv.bg

Р Е Ш Е Н И Е № 198
27.12.2018 г.
П Р О Т О К О Л № 11
Общински съвет-Радомир на свое заседание, проведено на 27.12.2018 г., обсъди
първа точка от дневния ред – Докладни записки, Докладна записка вх.№ С236/14.12.2018г., относно удължаване срока за погасяване на отпуснат временен
безлихвен заем в размер на 35 000 лв. на СНЦ „МИГ Радомир – Земен“ с Решение № 186
по Протокол № 12 от 19.12.2017 г. на Общински съвет-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, Общински съвет-Радомир прие

Р Е Ш Е Н И Е № 198
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-РАДОМИР НЕ ПРИЕМА удължаване
срока /не по-късно от края на бюджетната 2019 година/
погасяване на отпуснат временен безлихвен заем в размер
35 000лв. на „МИГ - Радомир – Земен“ във връзка с изпълнението
Стратегията за водено от общностите местно развитие.

на
за
на
на

/общ брой съветници-21, присъствали по време на поименното гласуването-18/
/“за“ – 10, „против“- 2, „въздържал се“ – 6/

СВЕТОСЛАВ КИРИЛОВ /П/

Председател на Общински съвет-Радомир

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РАДОМИР
ОБЛАСТ ПЕРНИК
град Радомир 2400, площад ”Свобода” № 20,
тел./факс: 359 777 823 70, тел: 359 777 80 080
e-mail: obs_radomir@abv.bg

Р Е Ш Е Н И Е № 199
27.12.2018 г.
П Р О Т О К О Л № 11
Общински съвет-Радомир на свое заседание, проведено на 27.12.2018 г., обсъди
първа точка от дневния ред – Докладни записки, Докладна записка вх.№ С225/12.12.2018г., относно определяне размера на такса битови отпадъци за периода
01.01.2019 г. до 31.12.2019 г., 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, на основание чл. 21, ал. 1, т. 7 от ЗМСМА и
съгласно чл. 62 и чл. 66 от ЗМДТ Общински съвет-Радомир прие

Р Е Ш Е Н И Е № 199
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-РАДОМИР НЕ ПРИЕМА докладна
записка с вх. № С-225/12.12.2018 г., относно определяне размера на
такса битови отпадъци за периода 01.01.2019 г. до 31.12.2019 г.
/общ брой съветници-21, присъствали по време на поименното гласуването-19/
/“за“ – 10, „против“- 2, „въздържал се“ – 7/

СВЕТОСЛАВ КИРИЛОВ /П/

Председател на Общински съвет-Радомир

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РАДОМИР
ОБЛАСТ ПЕРНИК
град Радомир 2400, площад ”Свобода” № 20,
тел./факс: 359 777 823 70, тел: 359 777 80 080
e-mail: obs_radomir@abv.bg

Р Е Ш Е Н И Е № 200
27.12.2018 г.
П Р О Т О К О Л № 11
Общински съвет-Радомир на свое заседание, проведено на 27.12.2018 г., обсъди
първа точка от дневния ред – Докладни записки, Докладна записка вх.№ С242/17.12.2018г., относно приемане на план за действие за общинските концесии на
община Радомир за периода 2019 – 2020 г., 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. 23 от ЗМСМА, чл. 8,
ал. 9 от ЗОС, чл. 40, ал. 1, във връзка с чл. 45, ал. 2 от Закона за концесиите общински съвет Радомир приема план за действие за общинските концесии на община Радомир 2019 – 2020 г.,
Общински съвет-Радомир прие

Р Е Ш Е Н И Е № 200
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-РАДОМИР
ПРИЕМА план за
действие за общинските концесии на община Радомир 2019 –
2020г.
/общ брой съветници-21, присъствали по време на поименното гласуването-15/
/“за“ – 15, „против“- няма, „въздържал се“ – няма/

СВЕТОСЛАВ КИРИЛОВ /П/

Председател на Общински съвет-Радомир

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РАДОМИР
ОБЛАСТ ПЕРНИК
град Радомир 2400, площад ”Свобода” № 20,
тел./факс: 359 777 823 70, тел: 359 777 80 080
e-mail: obs_radomir@abv.bg

Р Е Ш Е Н И Е № 201
27.12.2018 г.
П Р О Т О К О Л № 11
Общински съвет-Радомир на свое заседание, проведено на 27.12.2018 г., обсъди
първа точка от дневния ред – Докладни записки, Докладна записка вх.№ С226/12.12.2018г., относно продажба на общинска недвижима собственост – УПИ ХХобщ. в кв. 153 по плана на село Горна Диканя, община Радомир, с площ от 724 кв.м.,
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 „Стопанска политика, земеделие,
гори, екология, устройство на територията, строителство, транспорт,
приватизационен и следприватизационен контрол“ и ПК „Бюджет, финанси и
инвестиционна политика“.
След извършеното поименно гласуване, Общински съвет-Радомир прие

Р Е Ш Е Н И Е № 201
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
XX–общ. в кв. 153 по плана на с. Горна Диканя, община Радомир, с
площ от 724 кв.м., отреден за жилищно строителство, одобрен със
Заповед № III-144/27.03.1981 г. на ОНС-Перник, при граници:
североизток – край на регулация, югоизток – УПИ XXI-общ.,
югозапад – улица с о.т. 1128 и о.т. 1129 и северозапад –
урбанизирана територия, актуван с АОС № 3894/22.10.2018 г.
2. ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-РАДОМИР на основание чл. 21, ал.
1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 35, ал. 1 от ЗОС във връзка с чл. 43, ал. 1 от
Наредбата за общинската собственост ДАВА СЪГЛАСИЕ за

продажба чрез търг с явно наддаване на УПИ XX–общ. в кв. 153 по
плана на с. Горна Диканя, община Радомир, с площ от 724 кв.м.,
отреден за жилищно строителство, одобрен със Заповед № III144/27.03.1981 г. на ОНС-Перник, при граници: североизток – край на
регулация, югоизток – УПИ XXI-общ., югозапад – улица с о.т. 1128
и о.т. 1129 и северозапад – урбанизирана територия, актуван с
АОС № 3894/22.10.2018 г., при първоначална тръжна цена от
5 661.68 лв. /пет хиляди шестстотин шестдесет и един 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 гласуването-17/
/“за“ – 17, „против“- няма, „въздържал се“ – няма/

СВЕТОСЛАВ КИРИЛОВ /П/

Председател на Общински съвет-Радомир

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РАДОМИР
ОБЛАСТ ПЕРНИК
град Радомир 2400, площад ”Свобода” № 20,
тел./факс: 359 777 823 70, тел: 359 777 80 080
e-mail: obs_radomir@abv.bg

Р Е Ш Е Н И Е № 202
27.12.2018 г.
П Р О Т О К О Л № 11
Общински съвет-Радомир на свое заседание, проведено на 27.12.2018 г., обсъди
първа точка от дневния ред – Докладни записки, Докладна записка вх.№ С227/12.12.2018г., относно продажба на общинска недвижима собственост – УПИ ХХII621 в св. 45 по плана на с. Друган, община Радомир, с площ от 662 кв.м., 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 „Стопанска политика, земеделие, гори, екология,
устройство на територията, строителство, транспорт, приватизационен и
следприватизационен контрол“ и ПК „Бюджет, финанси и инвестиционна
политика“.
След извършеното поименно гласуване, Общински съвет-Радомир прие

Р Е Ш Е Н И Е № 202
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
XXII–621 в кв. 45 по плана на с. Друган, община Радомир, с площ от
662 кв.м., отреден за жилищно строителство, одобрен със Заповед
№ 84/08.03.1989 г. на ОНС-Перник и изменен със Заповед №
202/07.04.2008 г. на кмета на община Радомир, при граници:
североизток – УПИ XXVII от кв. 45, югоизток – улица, югозапад –
УПИ XXI – 622 и северозапад – УПИ XXVI – 621 и УПИ XX – 622 от
кв. 45, актуван с АОС № 3895/22.10.2018 г.
2. ОБЩИНСКИ СЪВЕТ.РАДОМИР на основание чл. 21, ал.
1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 35, ал. 1 от ЗОС във връзка с чл. 43, ал. 1 от
Наредбата за общинската собственост ДАВА СЪГЛАСИЕ за
продажба чрез търг с явно наддаване на УПИ XXII–621 в кв. 45 по

плана на с. Друган, община Радомир, с площ от 662 кв.м., отреден
за жилищно строителство, одобрен със Заповед № 84/08.03.1989 г.
на ОНС-Перник и изменен със Заповед № 202/07.04.2008 г. на кмета
на община Радомир, при граници: североизток – УПИ XXVII от кв.
45, югоизток – улица, югозапад – УПИ XXI – 622 и северозапад –
УПИ XXVI – 621 и УПИ XX – 622 от кв. 45, актуван с АОС №
3895/22.10.2018 г., при първоначална тръжна цена от 5 282.76 лв.
/пет хиляди двеста осемдесет и два лева и седемдесет и шест
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 гласуването-16/
/“за“ – 16, „против“- няма, „въздържал се“ – няма/

СВЕТОСЛАВ КИРИЛОВ /П/

Председател на Общински съвет-Радомир

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РАДОМИР
ОБЛАСТ ПЕРНИК
град Радомир 2400, площад ”Свобода” № 20,
тел./факс: 359 777 823 70, тел: 359 777 80 080
e-mail: obs_radomir@abv.bg

Р Е Ш Е Н И Е № 203
27.12.2018 г.
П Р О Т О К О Л № 11
Общински съвет-Радомир на свое заседание, проведено на 27.12.2018 г., обсъди
първа точка от дневния ред – Докладни записки, Докладна записка вх.№ С228/12.12.2018г., относно продажба на общинска недвижима собственост –

самостоятелен обект в сграда с идентификатор 61577.502.2773.1.26 в 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“ и ПК „Бюджет, финанси и инвестиционна политика“.
След извършеното поименно гласуван, Общински съвет-Радомир прие

Р Е Ш Е Н И Е № 203
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
Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 61577.502.2773.1.26 /землище
шестдесет и една хиляди петстотин седемдесет и седем, точка, петстотин и
две, точка, две хиляди седемстотин седемдесет и три, точка, едно, точка,
двадесет и шест/, съгласно кадастралната карта и кадастралните регистри,
одобрени със заповед РД-18-75/10.11.2015 г. на Изпълнителен директор на
АГКК, последно изменение със заповед: няма издадена заповед за изменение в
КККР, адрес на имота: гр. Радомир, п.к. 2400, пл. „Войнишко въстание“ № 2, бл.
4, вх. Б, ет. 3, ап. 10, като самостоятелният обект се намира в сграда № 1,
разположена в поземлен имот с идентификатор 61577.502.2773 /землище
шестдесет и една хиляди петстотин седемдесет и седми, кадастрален район
петстотин и втори, имот две хиляди седемстотин седемдесет и трети/,
предназначение на самостоятелния обект: Жилище, апартамент, брой нива
на обекта: 1 /едно/, с площ от 58.67 кв.м. /петдесет и осем цяло и шестдесет и
седем стотни квадратни метри/, ведно с 3.34 % идеални части от общите

части на сградата и правото на строеж върху припадащата се част от
терена, мазе № 10 /десет/, с площ от 5.40 кв.м. /пет цяло и четиридесет
стотни квадратни метра/, актуван с АОС № 3922/08.11.2018 г., при съседни
самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: 61577.502.2773.1.27;
61577.502.2773.1.43;
61577.502.2773.1.44;
61577.502.2773.1.25;
под
обекта:
61577.502.2773.1.22; над обекта: 61577.502.2773.1.30, който обект по предходен
АОС № 2037/03.12.2007 г. издаден от община Радомир представлява
АПАРТАМЕНТ № 10 /десет/, на 4 /четвърти/ етаж, находящ се в гр. Радомир,
пл. „Войнишко въстание“ бл. 4, вх. Б който апартамент се състои от две
стаи, кухня и сервизни помещения, със застроена площ на жилището 58.67 кв.м.
/петдесет и осем цяло и шестдесет и седем стотни квадратни метри/, заедно
с прилежащото избено помещение № 10 със застроена площ 5.40 кв.м., както и
3.34 % идеални части от общите части на сградата и право на строеж върху
припадащата се част от терена на комплекса, при граници на апартамента:
югоизток – двор, северозапад- ап.9 и стълбище, североизток- апартаменти от
вх. А и югозапад – ап. 11 и при граници на избеното помещение /мазе/ № 10:
югоизток – двор, северозапад- коридор, североизток- мазе № 9 и югозапад –
мазе № 13.
2. ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-РАДОМИР на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от
ЗМСМА, чл. 35, ал. 1 от ЗОС във връзка с чл. 43, ал. 1 от Наредба за общинската
собственост ДАВА СЪГЛАСИЕ за продажба чрез търг с явно наддаване на
Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 61577.502.2773.1.26 /землище
шестдесет и една хиляди петстотин седемдесет и седем, точка, петстотин и
две, точка, две хиляди седемстотин седемдесет и три, точка, едно, точка,
двадесет и шест/, съгласно кадастралната карта и кадастралните регистри,
одобрени със заповед РД-18-75/10.11.2015 г. на Изпълнителен директор на АГКК,
последно изменение със заповед: няма издадена заповед за изменение в КККР,
адрес на имота: гр. Радомир, п.к. 2400, пл. „Войнишко въстание“ № 2, бл. 4, вх. Б,
ет. 3, ап. 10, като самостоятелният обект се намира в сграда № 1, разположена
в поземлен имот с идентификатор 61577.502.2773 /землище шестдесет и една
хиляди петстотин седемдесет и седми, кадастрален район петстотин и втори,
имот две хиляди седемстотин седемдесет и трети/, предназначение на
самостоятелния обект: Жилище, апартамент, брой нива на обекта: 1 /едно/, с
площ от 58.67 кв.м. /петдесет и осем цяло и шестдесет и седем стотни
квадратни метри/, ведно с 3.34 % идеални части от общите части на сградата
и правото на строеж върху припадащата се част от терена, мазе № 10 /десет/,
с площ от 5.40 кв.м. /пет цяло и четиридесет стотни квадратни метра/,
актуван с АОС № 3922/08.11.2018 г., при съседни самостоятелни обекти в
сградата:
на
същия
етаж:
61577.502.2773.1.27;
61577.502.2773.1.43;
61577.502.2773.1.44; 61577.502.2773.1.25; под обекта: 61577.502.2773.1.22; над
обекта: 61577.502.2773.1.30, който обект по предходен АОС № 2037/03.12.2007 г.
издаден от община Радомир представлява АПАРТАМЕНТ № 10 /десет/, на 4
/четвърти/ етаж, находящ се в гр. Радомир, пл. „Войнишко въстание“ бл. 4, вх.
Б който апартамент се състои от две стаи, кухня и сервизни помещения, със
застроена площ на жилището 58.67 кв.м. /петдесет и осем цяло и шестдесет и
седем стотни квадратни метри/, заедно с прилежащото избено помещение №
10 със застроена площ 5.40 кв.м., както и 3.34 % идеални части от общите
части на сградата и право на строеж върху припадащата се част от терена на

комплекса, при граници на апартамента: югоизток – двор, северозапад- ап.9 и
стълбище, североизток- апартаменти от вх. А и югозапад – ап. 11 и при граници
на избеното помещение /мазе/ № 10: югоизток – двор, северозапад- коридор,
североизток- мазе № 9 и югозапад – мазе № 13, при първоначална тръжна цена
от 25 521.45 лв. /двадесет и пет хиляди петстотин двадесет и един лева и
четиридесет и пет 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 продажба на спечелилия търга.
/общ брой съветници-21, присъствали по време на поименното гласуването-17/
/“за“ – 17, „против“- няма, „въздържал се“ – няма/

СВЕТОСЛАВ КИРИЛОВ /П/

Председател на Общински съвет-Радомир

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РАДОМИР
ОБЛАСТ ПЕРНИК
град Радомир 2400, площад ”Свобода” № 20,
тел./факс: 359 777 823 70, тел: 359 777 80 080
e-mail: obs_radomir@abv.bg

Р Е Ш Е Н И Е № 204
27.12.2018 г.
П Р О Т О К О Л № 11
Общински съвет-Радомир на свое заседание, проведено на 27.12.2018 г., обсъди
първа точка от дневния ред – Докладни записки, Докладна записка вх.№ С229/17.12.2018г., относно приемане на план за действие за общинските концесии на
община Радомир за периода 2019 – 2020 г., 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“ и ПК „Бюджет, финанси и
инвестиционна политика“.
След извършеното поименно гласуване, Общински съвет-Радомир прие

Р Е Ш Е Н И Е № 204
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 Самостоятелен
обект в сграда с идентификатор 61577.505.1151.1.5 /землище
шестдесет и една хиляди петстотин седемдесет и седем, точка,
кадастрален район петстотин и пет, точка, имот хиляда сто
петдесет и един, точка , едно, точка, пет/, съгласно кадастралната
карта и кадастралните регистри, одобрени със заповед РД-1875/10.11.2015 г. на Изпълнителен директор на АГКК, последно
изменение със заповед: няма издадена заповед за изменение в КККР,
адрес на имота: гр. Радомир, п.к. 2400, ж.к. „Тракия“ бл. 2, вх. А, ет.
2, ап. 5, като самостоятелният обект се намира в сграда № 1,
разположена в поземлен имот с идентификатор 61577.505.1151

/землище шестдесет и една хиляди петстотин седемдесет и седем,
точка, кадастрален район петстотин и пет, точка, имот хиляда
сто петдесет и един/, предназначение на самостоятелния обек:
Жилище, апартамент, брой нива на обекта: 1 /едно/, с площ от 56.48
кв.м. /петдесет и шест цяло и четиридесет и осем стотни
квадратни метра/, ведно с 1.40 % идеални части от общите части
на сградата и правото на строеж върху припадащата се част от
терена, мазе № 5 /пет/, с площ от 3.05 кв.м. /три цяло и пет стотни
квадратни метра/, актуван с АОС № 3923/08.11.2018 г., при съседни
самостоятелни
обекти
в
сградата:
на
същия
етаж:
61577.505.1151.1.6; 61577.505.1151.1.4; под обекта: 61577.505.1151.1.2;
над обекта: 61577.505.1151.1.8, който обект по предходен АОС №
116/06.02.1998 г. издаден от Община Радомир представлява
АПАРТАМЕНТ № 5 /пет/, на 2 /втори/ етаж, находящ се в гр.
Радомир, ж.к. „Тракия“ бл. 2, вх. А който апартамент се състои от
две стаи, кухня и сервизни помещения, със застроена площ на
жилището 56.48 кв.м. /петдесет и шест цяло и четиридесет и осем
стотни квадратни метра/, заедно с
прилежащото избено
помещение № 5 със застроена площ 3.05 кв.м., както и 1.40 % идеални
части от общите части на сградата и право на строеж върху
припадащата се част от терена на комплекса, при граници на
апартамента: изток – двор, запад- ап. 4, стълбище и ап. 6, север- ап.
4 и юг – ап. 6, отдолу – ап. 2, отгоре – ап. 8 и при граници на избеното
помещение /мазе/ № 5: изток - мазе № 6, запад – мазе № 4, север- двор
и юг – коридор.
2. ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-РАДОМИР на основание чл. 21, ал. 1,
т. 8 от ЗМСМА, чл. 35, ал. 1 от ЗОС във връзка с чл. 43, ал. 1 от
Наредба за общинската собственост ДАВА СЪГЛАСИЕ за
продажба чрез търг с явно наддаване на Самостоятелен обект в
сграда с идентификатор 61577.505.1151.1.5 /землище шестдесет и
една хиляди петстотин седемдесет и седем, точка, кадастрален
район петстотин и пет, точка, имот хиляда сто петдесет и един,
точка , едно, точка, пет/, съгласно кадастралната карта и
кадастралните регистри, одобрени със заповед РД-18-75/10.11.2015
г. на Изпълнителен директор на АГКК, последно изменение със
заповед: няма издадена заповед за изменение в КККР, адрес на
имота: гр. Радомир, п.к. 2400, ж.к. „Тракия“ бл. 2, вх. А, ет. 2, ап. 5,
като самостоятелният обект се намира в сграда № 1,
разположена в поземлен имот с идентификатор 61577.505.1151
/землище шестдесет и една хиляди петстотин седемдесет и седем,
точка, кадастрален район петстотин и пет, точка, имот хиляда

сто петдесет и един/, предназначение на самостоятелния обек:
Жилище, апартамент, брой нива на обекта: 1 /едно/, с площ от
56.48 кв.м. /петдесет и шест цяло и четиридесет и осем стотни
квадратни метра/, ведно с 1.40 % идеални части от общите части
на сградата и правото на строеж върху припадащата се част от
терена, мазе № 5 /пет/, с площ от 3.05 кв.м. /три цяло и пет
стотни квадратни метра/, актуван с АОС № 3923/08.11.2018 г.,
при съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж:
61577.505.1151.1.6; 61577.505.1151.1.4; под обекта: 61577.505.1151.1.2;
над обекта: 61577.505.1151.1.8, който обект по предходен АОС №
116/06.02.1998 г. издаден от Община Радомир представлява
АПАРТАМЕНТ № 5 /пет/, на 2 /втори/ етаж, находящ се в гр.
Радомир, ж.к. „Тракия“ бл. 2, вх. А който апартамент се състои
от две стаи, кухня и сервизни помещения, със застроена площ на
жилището 56.48 кв.м. /петдесет и шест цяло и четиридесет и осем
стотни квадратни метра/, заедно с
прилежащото избено
помещение № 5 със застроена площ 3.05 кв.м., както и 1.40 %
идеални части от общите части на сградата и право на строеж
върху припадащата се част от терена на комплекса, при граници
на апартамента: изток – двор, запад- ап. 4, стълбище и ап. 6, северап. 4 и юг – ап. 6, отдолу – ап. 2, отгоре – ап. 8 и при граници на
избеното помещение /мазе/ № 5: изток - мазе № 6, запад – мазе № 4,
север- двор и юг – коридор, при първоначална тръжна цена от
15 397.86 лв. /петнадесет хиляди триста деветдесет и седем лева и
осемдесет и шест 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
продажба със спечелилия търга.

/общ брой съветници-21, присъствали по време на поименното гласуването-17/
/“за“ – 17, „против“- няма, „въздържал се“ – няма/

СВЕТОСЛАВ КИРИЛОВ /П/

Председател на Общински съвет-Радомир

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РАДОМИР
ОБЛАСТ ПЕРНИК
град Радомир 2400, площад ”Свобода” № 20,
тел./факс: 359 777 823 70, тел: 359 777 80 080
e-mail: obs_radomir@abv.bg

Р Е Ш Е Н И Е № 205
27.12.2018 г.
П Р О Т О К О Л № 11
Общински съвет-Радомир на свое заседание, проведено на 27.12.2018 г., обсъди
първа точка от дневния ред – Докладни записки, Докладна записка вх.№ С240/14.12.2018г., относно отпускане на финансова помощ на Марийка Иванова
Пенчева от град Радомир, както и становищата на ПК „Здравеопазване, социална
политика, образование,наука, култура и духовни дейности“ и ПК „Бюджет, финанси
и инвестиционна политика“.
След станалите разисквания и 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 и заявление вх. № ФД-94-00-350/03.12.2018 г., Общински съвет-Радомир
прие

Р Е Ш Е Н И Е № 205
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-РАДОМИР ДАВА СЪГЛАСИЕ да
бъде отпусната финансова помощ в размер на 510 /петстотин и
десет/ лева на Марийка Иванова Пенчева, жител на град Радомир,
ул. „Райко Даскалов“ № 54.
/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

