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 № 89
26.06.2018 г.
ПРОТОКОЛ №6
Общински съвет-Радомир на свое заседание, проведено на 26.06.2018г. ,
обсъди втора точка от дневния ред –Докладни записки, Докладна записка,
вх.№ С-112/14.06.2018 г., относно състояние и анализ на безработицата в
Община Радомир към 31.05.2018 г., с вносител: Пламен Алексиев-кмет на
Община Радомир, както и становището на ПК“Здравеопазване, социална
политика, образование, наука, култура и духовни дейности“.

След станалите разисквания и извършеното гласуване, на
основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, Общински съвет-Радомир прие
Р Е Ш Е Н И Е № 89
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-РАДОМИР ПРИЕМА информация
относно състоянието и анализа на безработицата в Община
Радомир към 31.05.2018 година.
/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 № 90
26.06.2018 г.
ПРОТОКОЛ №6
Общински съвет-Радомир на свое заседание, проведено на 26.06.2018г. ,
обсъди втора точка от дневния ред –Докладни записки, Докладна записка,
вх.№ С-109/14.06.2018 г., относно споразумение за сътрудничество и съвместни
дейности между Община Радомир и Община Ставрос, провинция Македония,
Гърция, с вносител: Пламен Алексиев-кмет на Община Радомир, както и
становищата на ПК“Здравеопазване, социална политика, образование, наука,
култура и духовни дейности“и ПК „Европейски, национални и други програми
и проекти, работа с децата и младежта, спорт и туризъм“.

След станалите разисквания и извършеното поименно гласуване, на
основание чл.21, ал.1,т.15 и чл.59 от ЗМСМА, Общински съвет-Радомир
прие
Р Е Ш Е Н И Е № 90

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-РАДОМИР ОДОБРЯВА сключването
на споразумение за сътрудничество и съвместни дейности между
Община Радомир и Община Ставрос, провинция Македония,
Гърция.
/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 № 91
26.06.2018 г.
ПРОТОКОЛ №6
Общински съвет-Радомир на свое заседание, проведено на 26.06.2018г. ,
обсъди втора точка от дневния ред –Докладни записки, Докладна записка,
вх.№ С-108/14.06.2018 г., относно създаване на общинско предприятие
„Социално предприятие за озеленяване и благоустройство в Община
Радомир“ и приемане на правилника за организацията и дейността на
общинското предприятие, 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 станалите разисквания и извършеното поименно гласуване, на
основание чл.21, ал.2, във връзка с чл.17, ал.1,т.1 от ЗМСМА и съгласно
чл.52, ал.2, ал.3, ал.4 и чл.53 от ЗОС, Общински съвет-Радомир прие
Р Е Ш Е Н И Е № 91

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-РАДОМИР:
1. СЪЗДАВА общинско предприятие „Социално предприятие
за озеленяване и благоустройство в Община Радомир“.
2. ПРИЕМА Правилник за организацията на дейността на
общинско предприятие „Социално предприятие за озеленяване и
благоустройство в Община Радомир“съгласно Приложение №1.
/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 № 92
26.06.2018 г.
ПРОТОКОЛ №6
Общински съвет-Радомир на свое заседание, проведено на 26.06.2018г. ,
обсъди втора точка от дневния ред –Докладни записки, Докладна записка,
вх.№ С-113/15.06.2018 г., относно даване на разрешение за организиране и
провеждане на обществена поръчка за изпълнение на мерки за повишаване на
енергийната ефективност на уличното осветление на град Радомир, селата
Стефаново, Друган и Дрен, Община Радомир по схема „договор с гарантиран
резултат“ по смисъла на чл.73 от Закона за енергийната ефективност, 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“, 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.12, ал.4 и чл.73 от Закона за
енергийната ефективност, Общински съвет-Радомир прие
Р Е Ш Е Н И Е № 92

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-РАДОМИР ДАВА СЪГЛАСИЕ кметът
на Община Радомир да организира и проведе обществена поръчка
за изпълнение на мерки за повишаване на енергийната
ефективност на уличното осветление на град Радомир, село
Стефаново, село Друган и село Дрен, Община Радомир чрез пълен
инженеринг по схема „договор с гарантиран резултат“ по смисъла
на чл.73 от Закона за енергийната ефективност с прогнозна
стойност на поръчката от 1 150 000,00 лв./един милион сто и
петдесет хиляди лева/ без включен ДДС.
/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 № 93
26.06.2018 г.
ПРОТОКОЛ №6
Общински съвет-Радомир на свое заседание, проведено на 26.06.2018г. ,
обсъди втора точка от дневния ред –Докладни записки, Докладна записка,
вх.№ С-111/14.06.2018 г., относно продажба на общинска недвижима
собственост – УПИ IV в кв.47а по плана на село Житуша, 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“, ПК „Обществен ред, законност, местно самоуправление и общинска
собственост“и ПК „Бюджет, финанси и инвестиционна политика“.

След станалите разисквания и извършеното поименно гласуване, Общински съветРадомир прие

Р Е Ш Е Н И Е № 93
1.ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-РАДОМИР, на основание чл.21, ал.1,т.8 от
ЗМСМА, чл.35, ал.1 от ЗОС и във връзка с чл.43, ал.1 от Наредба за
общинската собственост, ДАВА СЪГЛАСИЕ за продажба чрез търг с явно
наддаване на УПИ IV в кв.47а по плана на село Житуша, Община Радомир с
площ от 630 кв.м., отреден за жилищно строителство, одобрен със Заповед №
III-570/1969 г. и Заповед № РД-4-36/13.03.1986 г. на ОНС-град Перник, при
граници: североизток – улица с ок 136 и ок 137, югоизток – УПИ V, югозапад –
УПИ XI и северозапад – УПИ III, актуван с АОС № 3585/04.04.2017 г., при
първоначална тръжна цена от 4 334.40 лв./четири хиляди триста тридесет и
четири лева четиридесет 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 – 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 № 94
26.06.2018 г.
ПРОТОКОЛ №6
Общински съвет-Радомир на свое заседание, проведено на 26.06.2018г. ,
обсъди втора точка от дневния ред –Докладни записки, Докладна записка,
вх.№ С-110/14.06.2018 г., относно отпускане на финансова помощ на Искра
Георгиева Мутафова от град Радомир, с вносител: Пламен Алексиев-кмет на
Община Радомир, както и становищата на ПК „Здравеопазване, социална
политика, образование, наука, духовни дейности“и ПК „Бюджет, финанси и
инвестиционна политика“.

След извършеното поименно гласуване, на основание чл.11, ал.1 и
ал.2 от ЗСП и чл.21, ал.1,т.23 от ЗМСМА, чл.2, ал.1 от Правила за
отпускане на еднократни помощи Общински съвет-Радомир прие
Р Е Ш Е Н И Е № 94

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-РАДОМИР ДАВА СЪГЛАСИЕ да бъде
отпусната финансова помощ в размер на 1 000 /хиляда/лева на
Искра Георгиева Мутафова от град Радомир, ул.“Люлякова“ № 16.
/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

