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 № 66
30.04.2019 г.
ПРОТОКОЛ №5
Общински съвет-Радомир на свое заседание, проведено на 30.04.2019г. , обсъди
първа точка от дневния ред –Докладни записки, Доклад за осъществените дейности и
Отчет за изразходваните средства през 2018 година на НЧ „Напредък 1895“ град
Радомир, вх.№ С-73/22.03.2019 г., с вносител: Георги Щалиянов-председател на
читалищното настоятелство, 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.26а, ал.2 и
чл.26а, ал.4 от Закона за народните читалища, Общински съвет-Радомир
прие
Р Е Ш Е Н И Е № 66
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-РАДОМИР ПРИЕМА доклад за
осъществените дейности и отчет за изразходваните средства през
2018 година на НЧ „Напредък 1895“ град Радомир.
/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 № 67
30.04.2019 г.
ПРОТОКОЛ №5
Общински съвет-Радомир на свое заседание, проведено на 30.04.2019г. , обсъди
първа точка от дневния ред –Докладни записки, Доклад за осъществените дейности и
Отчет за изразходваните средства през 2018 година на НЧ „Христо Ботев 1928“
кв.“Върба“, вх.№ С-74/25.03.2019 г., с вносител: Ценка Цонева-председател на
читалищното настоятелство, 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.26а, ал.2 и
чл.26а, ал.4 от Закона за народните читалища, Общински съвет-Радомир
прие
Р Е Ш Е Н И Е № 67
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-РАДОМИР ПРИЕМА доклад за
осъществените дейности и отчет за изразходваните средства през
2018 година на НЧ „Христо Ботев-1928“ град Радомир, кв.“Върба“.
/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 № 68
30.04.2019 г.
ПРОТОКОЛ №5
Общински съвет-Радомир на свое заседание, проведено на 30.04.2019г. , обсъди
първа точка от дневния ред –Докладни записки, Доклад за осъществените дейности и
Отчет за изразходваните средства през 2018 година на НЧ „Напредък 1915“ село
Стефаново, вх.№ С-75/28.03.2019 г., с вносител: Славчо Гебрев-председател на
читалищното настоятелство, 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.26а, ал.2 и
чл.26а, ал.4 от Закона за народните читалища, Общински съвет-Радомир
прие
Р Е Ш Е Н И Е № 68
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-РАДОМИР ПРИЕМА доклад за
осъществените дейности и отчет за изразходваните средства през
2018 година на НЧ „Напредък 1915“село Стефаново, Община
Радомир.
/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 № 69
30.04.2019 г.
ПРОТОКОЛ №5
Общински съвет-Радомир на свое заседание, проведено на 30.04.2019г. , обсъди
първа точка от дневния ред –Докладни записки, Доклад за осъществените дейности и
Отчет за изразходваните средства през 2018 година на НЧ „Просвета 1928“ село
Кондофрей, вх.№ С-76/28.03.2019 г., с вносител: Милена Миланова-председател на
читалищното настоятелство, 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.26а, ал.2 и
чл.26а, ал.4 от Закона за народните читалища, Общински съвет-Радомир
прие
Р Е Ш Е Н И Е № 69

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-РАДОМИР ПРИЕМА доклад за
осъществените дейности и отчет за изразходваните средства през
2018 година на НЧ „Просвета 1928“ село Кондофрей, Община
Радомир.
/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 № 70
30.04.2019 г.
ПРОТОКОЛ №5
Общински съвет-Радомир на свое заседание, проведено на 30.04.2019г. , обсъди
първа точка от дневния ред –Докладни записки, Доклад за осъществените дейности и
Отчет за изразходваните средства през 2018 година на НЧ „Христо Ботев 1928“ село
Копаница, вх.№ С-77/28.03.2019 г., с вносител: Мирослав Мирчев-председател на
читалищното настоятелство, 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.26а, ал.2 и
чл.26а, ал.4 от Закона за народните читалища, Общински съвет-Радомир
прие
Р Е Ш Е Н И Е № 70
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-РАДОМИР ПРИЕМА доклад за
осъществените дейности и отчет за изразходваните средства през
2018 година на НЧ „Христо Ботев-1928“ село Копаница, Община
Радомир.
/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 № 71
30.04.2019 г.
ПРОТОКОЛ №5
Общински съвет-Радомир на свое заседание, проведено на 30.04.2019г. , обсъди
първа точка от дневния ред –Докладни записки, Доклад за осъществените дейности и
Отчет за изразходваните средства през 2018 година на НЧ „Благой Гебрев 1905“ село
Друган, вх.№ С-78/28.03.2019 г., с вносител: Евдокия Пиперкова-председател на
читалищното настоятелство, 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.26а, ал.2 и
чл.26а, ал.4 от Закона за народните читалища, Общински съвет-Радомир
прие
Р Е Ш Е Н И Е № 71
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-РАДОМИР ПРИЕМА доклад за
осъществените дейности и отчет за изразходваните средства през
2018 година на НЧ“Благой Гебрев-1905“ село Друган, Община
Радомир.
/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 № 72
30.04.2019 г.
ПРОТОКОЛ №5
Общински съвет-Радомир на свое заседание, проведено на 30.04.2019г. , обсъди
първа точка от дневния ред –Докладни записки, Доклад за осъществените дейности и
Отчет за изразходваните средства през 2018 година на НЧ „Никола Павлов Корчев
1928“ село Долна Диканя, вх.№ С-79/28.03.2019 г., с вносител: Елинчо Колевпредседател на читалищното настоятелство, 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.26а, ал.2 и
чл.26а, ал.4 от Закона за народните читалища, Общински съвет-Радомир
прие
Р Е Ш Е Н И Е № 72
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-РАДОМИР ПРИЕМА доклад за
осъществените дейности и отчет за изразходваните средства през
2018 година на НЧ“Никола Павлов Корчев-1928“ село Долна Диканя,
Община Радомир.
/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 № 73
30.04.2019 г.
ПРОТОКОЛ №5
Общински съвет-Радомир на свое заседание, проведено на 30.04.2019г. , обсъди
първа точка от дневния ред –Докладни записки, Доклад за осъществените дейности и
Отчет за изразходваните средства през 2018 година на НЧ „Благой Попов 1927“ село
Дрен, вх.№ С-80/28.03.2019 г., с вносител: Фиданка Рударска-председател на
читалищното настоятелство, 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.26а, ал.2 и
чл.26а, ал.4 от Закона за народните читалища, Общински съвет-Радомир
прие
Р Е Ш Е Н И Е № 73
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-РАДОМИР ПРИЕМА доклад за
осъществените дейности и отчет за изразходваните средства през
2018 година на НЧ „Благой Попов-1927“ село Дрен, Община
Радомир.
/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 № 74
30.04.2019 г.
ПРОТОКОЛ №5
Общински съвет-Радомир на свое заседание, проведено на 30.04.2019г. , обсъди
първа точка от дневния ред –Докладни записки, Доклад за осъществените дейности и
Отчет за изразходваните средства през 2018 година на НЧ „Народна просвета 1945“
село Червена могила, вх.№ С-81/28.03.2019 г., с вносител: Златка Деянова-председател
на читалищното настоятелство, 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.26а, ал.2 и
чл.26а, ал.4 от Закона за народните читалища, Общински съвет-Радомир
прие
Р Е Ш Е Н И Е № 74
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-РАДОМИР ПРИЕМА доклад за
осъществените дейности и отчет за изразходваните средства през
2018 година на НЧ“Народна просвета“ 1945“ село Червена могила,
Община Радомир.
/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 № 75
30.04.2019 г.
ПРОТОКОЛ №5
Общински съвет-Радомир на свое заседание, проведено на 30.04.2019г. , обсъди
първа точка от дневния ред –Докладни записки, Доклад за осъществените дейности и
Отчет за изразходваните средства през 2018 година на НЧ „Отец Паисий 1927“ село
Извор, вх.№ С-82/28.03.2019 г., с вносител: Румен Мирчев-председател на
читалищното настоятелство, 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.26а, ал.2 и
чл.26а, ал.4 от Закона за народните читалища, Общински съвет-Радомир
прие
Р Е Ш Е Н И Е № 75
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-РАДОМИР ПРИЕМА доклад за
осъществените дейности и отчет за изразходваните средства през
2018 година на НЧ „Отец Паисий-1927“ село Извор, Община
Радомир.
/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 № 76
30.04.2019 г.
ПРОТОКОЛ №5
Общински съвет-Радомир на свое заседание, проведено на 30.04.2019г. , обсъди
първа точка от дневния ред –Докладни записки, Доклад за осъществените дейности и
Отчет за изразходваните средства през 2018 година на НЧ „Климент Охридски 1915“
село Долни Раковец, вх.№ С-84/29.03.2019 г., с вносител: Симеон Исачки-председател
на читалищното настоятелство, 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.26а, ал.2 и
чл.26а, ал.4 от Закона за народните читалища, Общински съвет-Радомир
прие
Р Е Ш Е Н И Е № 76

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-РАДОМИР ПРИЕМА доклад за
осъществените дейности и отчет за изразходваните средства през
2018 година на НЧ „Климент Охридски-1915“ село Долни Раковец,
Община Радомир.
/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 № 77
30.04.2019 г.
ПРОТОКОЛ №5
Общински съвет-Радомир на свое заседание, проведено на 30.04.2019г. , обсъди
първа точка от дневния ред –Докладни записки, Доклад за осъществените дейности и
Отчет за изразходваните средства през 2018 година на НЧ „Васил Левски 1916“ село
Кленовик, вх.№ С-85/29.03.2019 г., с вносител: Мариана Симеонова-председател на
читалищното настоятелство, 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.26а, ал.2 и
чл.26а, ал.4 от Закона за народните читалища, Общински съвет-Радомир
прие
Р Е Ш Е Н И Е № 77
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-РАДОМИР ПРИЕМА доклад за
осъществените дейности и отчет за изразходваните средства през
2018 година на НЧ „Васил Левски-1916“ село Кленовик, Община
Радомир.
/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 № 78
30.04.2019 г.
ПРОТОКОЛ №5
Общински съвет-Радомир на свое заседание, проведено на 30.04.2019г. , обсъди
първа точка от дневния ред –Докладни записки, Доклад за осъществените дейности и
Отчет за изразходваните средства през 2018 година на НЧ „Светлина 1925“ село
Дебели лаг, вх.№ С-86/29.03.2019 г., с вносител: Роза Кръстева-председател на
читалищното настоятелство, 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.26а, ал.2 и
чл.26а, ал.4 от Закона за народните читалища, Общински съвет-Радомир
прие
Р Е Ш Е Н И Е № 78
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-РАДОМИР ПРИЕМА доклад за
осъществените дейности и отчет за изразходваните средства през
2018 година на НЧ „Светлина-1925“ село Дебели лаг, Община
Радомир.
/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 № 79
30.04.2019 г.
ПРОТОКОЛ №5
Общински съвет-Радомир на свое заседание, проведено на 30.04.2019г. , обсъди
първа точка от дневния ред –Докладни записки, Доклад за осъществените дейности и
Отчет за изразходваните средства през 2018 година на НЧ „Светлина 1936“ село
Прибой, вх.№ С-87/29.03.2019 г., с вносител: Николай Андонов-председател на
читалищното настоятелство, 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.26а, ал.2 и
чл.26а, ал.4 от Закона за народните читалища, Общински съвет-Радомир
прие
Р Е Ш Е Н И Е № 79
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-РАДОМИР ПРИЕМА доклад за
осъществените дейности и отчет за изразходваните средства през
2018 година на НЧ „Светлина-1936“ село Прибой, Община Радомир.
/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 № 80
30.04.2019 г.
ПРОТОКОЛ №5
Общински съвет-Радомир на свое заседание, проведено на 30.04.2019г. , обсъди
първа точка от дневния ред –Докладни записки, Доклад за осъществените дейности и
Отчет за изразходваните средства през 2018 година на НЧ „Евлоги Агайн 1927“ село
Владимир, вх.№ С-88/01.04.2019 г., с вносител: Сашко Карамиджанов-председател на
читалищното настоятелство, 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.26а, ал.2 и
чл.26а, ал.4 от Закона за народните читалища, Общински съвет-Радомир
прие
Р Е Ш Е Н И Е № 80
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-РАДОМИР ПРИЕМА доклад за
осъществените дейности и отчет за изразходваните средства през
2018 година на НЧ „Евлоги Агайн-1927“ село Владимир.
/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 № 81
30.04.2019 г.
ПРОТОКОЛ №5
Общински съвет-Радомир на свое заседание, проведено на 30.04.2019г. , обсъди
първа точка от дневния ред –Докладни записки, Докладна записка, вх.№ С101/17.04.2019 г., относно приемане на отчет за изпълнение на общинската програма
за закрила на детето за 2018 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.1 от ЗЗД,
чл.3, ал.1 от ППЗЗД и 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 администрация,
Общински съвет-Радомир прие
Р Е Ш Е Н И Е № 81
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-РАДОМИР ПРИЕМА Отчет за
изпълнението на общинската програма за закрила на детето за
2018 година.
/общ брой съветници-21, присъствали по време на гласуването – 20/
/”за”- 18,“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 № 82
30.04.2019 г.
ПРОТОКОЛ №5
Общински съвет-Радомир на свое заседание, проведено на 30.04.2019г. , обсъди
първа точка от дневния ред –Докладни записки, Докладна записка, вх.№ С100/17.04.2019 г., относно приемане на общинска програма за закрила на детето 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 станалите разисквания и извършеното гласуване, на основание
чл.3, ал.1 и ал.3 от ППЗЗД, 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 администрация,
Общински съвет-Радомир прие
Р Е Ш Е Н И Е № 82
ОБЩИНСКИ
СЪВЕТ-РАДОМИР
ПРИЕМА
програма за закрила на детето за 2019 година.

общинска

/общ брой съветници-21, присъствали по време на гласуването – 20/
/”за”- 18,“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 № 83
30.04.2019 г.
ПРОТОКОЛ №5
Общински съвет-Радомир на свое заседание, проведено на 30.04.2019г. , обсъди
първа точка от дневния ред –Докладни записки, Докладна записка, вх.№ С105/19.04.2019 г., относно награди на ученици, завършващи средно образование, 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 Решение №
143/12.10.2006 г. на Общински съвет-Радомир и постъпили докладни
записки от директорите на училищата, Общински съвет-Радомир прие
Р Е Ш Е Н И Е № 83
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-РАДОМИР НАГРАЖДАВА с грамота за
отличен успех и парична награда в размер на 150 /сто и петдесет/
лева следните ученици:
1.Деница Чавдарова Кирилова – ученичка в СУ „Св.Св.Кирил и
Методий“ – град Радомир
2.Виктория Венциславова Милчова – ученичка в СУ
„Св.Св.Кирил и Методий“ – град Радомир
3.Десислава Руменова Георгиева – ученичка в СУ „Св.Св.Кирил и
Методий“ – град Радомир
4.Дамян Иванов Давчев – ТПГ „Никола Йонков Вапцаров“-град
Радомир
5.Елизабета Ивайлова Трендафилова – ТПГ „Никола Йонков
Вапцаров“- град Радомир
6.Диана Георгиева Славейкова – ТПГ „Никола Йонков
Вапцаров“ – град Радомир

7.Бисер Костадинов Николов – ПГТ „Юрий Гагарин“ – град
Радомир
8.Веселин Росенов Паунов – ПГТ „Юрий Гагарин“ – град
Радомир
9.Антонио Олегов Викторов – ПГТ „Юрий Гагарин“ – град
Радомир
/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 № 84
30.04.2019 г.
ПРОТОКОЛ №5
Общински съвет-Радомир на свое заседание, проведено на 30.04.2019г. , обсъди
първа точка от дневния ред –Докладни записки, Докладна записка, вх.№ С108/19.04.2019 г., относно отпускане на финансова помощ на зрелостницисираци/полусираци-випуск 2018/2019 г., 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.16, ал.1 от
ППЗСП и чл.21, ал.1,т.23 от ЗМСМА, Общински съвет-Радомир прие
Р Е Ш Е Н И Е № 84

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-РАДОМИР ДАВА СЪГЛАСИЕ да бъде
отпусната финансова помощ в размер на 200 /двеста/лева на
зрелостниците:
1.Даяна Димитрова Рангелова – XII“а“клас на ТПГ „Никола
Йонков Вапцаров“ – град Радомир
2.Мартин Валентинов Димчев – XII“а“ клас на ПГТ „Юрий
Гагарин“ – град Радомир
/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 № 85
30.04.2019 г.
ПРОТОКОЛ №5
Общински съвет-Радомир на свое заседание, проведено на 30.04.2019г. , обсъди
първа точка от дневния ред –Докладни записки, Докладна записка, вх.№ С106/19.04.2019 г., относно награда „Радомир“ в системата на образованието и
културата, с вносител: д-р Кирил Ангелов – председател на ПК“Здравеопазване,
социална политика, образование, наука, култура и духовни дейности“, 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, съгласно статут на награда
„Радомир“, приет с решение № 11 от 31.01.2013 г. и Протокол № 1 от
15.04.2019 г. на експертната комисия, назначена със заповед №
333/11.04.2019 г. на кмета на Община Радомир, Общински съвет-Радомир
прие
Р Е Ш Е Н И Е № 85

I.ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-РАДОМИР НАГРАЖДАВА с награда
„Радомир“ в системата на образованието и културата, както
следва:
1.Сфера „Ученик на годината“ – начален етап на основно
образование в общообразователната подготовка – Ивана Иванова
Иванова – ученичка в IV“в“ клас на НУ „Архимандрит Зиновий“
град Радомир;
2.Сфера „Ученик на годината“ – прогимназиален етап на
основно образование в общообразователна подготовка –
Валентина Димитрова Владимирова – ученичка в VII“б“ клас на СУ
„Св.Св.Кирил и Методий“ град Радомир;
3.Сфера „Ученик на годината“ в профилираната и
професионалната подготовка – Михаел Анатолиев Богомилов –
ученик в XII „а“ клас на ПГТ „Юрий Гагарин“ – град Радомир;
Владислав Бориславов Борисов – ученик в XI „а“клас на ТПГ
„Никола Йонков Вапцаров“ град Радомир;
4.Сфера „Учител на годината“ в общообразователната
подготовка, начален етап на основно образование – Албена

Благоева Иванова – учител по музика в ОУ „Христо Смирненски“
град Радомир;
5.Сфера „Учител на годината“ в общообразователната
подготовка, прогимназиален етап на основно образование –
Антонина Илиева Стоянова – учител по физика и астрономия в
СУ „Св.Св.Кирил и Методий“ град Радомир;
6.Сфера „Учител на годината“ в профилираната и
професионалната подготовка – Милена Иванова Попова – учител
в ТПГ „Никола Йонков Вапцаров“ град Радомир;
7.Сфера „Деец на културата на годината“ – Олга Иванова
Шаранкова –секретар на НЧ „Евлоги Агайн-1927г.“ село Владимир,
Община Радомир.
II. ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-РАДОМИР ОПРЕДЕЛЯ:
1.За „Учител на годината“ в общообразователна,
профилирана и професионална подготовка парична награда в
размер на 300 /триста/лева;
2.За „Деец на културата“ парична награда в размер на
300/триста/ лева;
3.За
„Ученик
на
годината“
в
общообразователна,
профилирана и професионална подготовка парична награда в
размер на 200/двеста/ лева;
/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 № 86
30.04.2019 г.
ПРОТОКОЛ №5
Общински съвет-Радомир на свое заседание, проведено на 30.04.2019г. , обсъди
първа точка от дневния ред –Докладни записки, Докладна записка, вх.№ С107/19.04.2019 г., относно награждаване на културни и просветни дейци, 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. 33 от Наредбата за
символите, почетните знаци и звания на град Радомир и във връзка с
докладни записки, подадени от ръководителите на институциите в
системата на културата и образованието, по повод 24 май - Деня на
българската просвета и култура и на славянската писменост,
Общинският съвет - Радомир прие
Р Е Ш Е Н И Е № 86

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-РАДОМИР НАГРАЖДАВА с почетна
грамота за заслуги към град Радомир в областта на
образованието и културата както следва:
1.Анелия Станкова Величкова – главен учител в ДГ „Осми
март“- град Радомир;
2.Марияна Тенчева Григорова - ст. учител в ДГ „Слънце“ –
град Радомир;
3.Светлана Александровна Шопска - ст. учител в ДГ
„Слънце“ – град Радомир;
4.Емилия Борисова Христова - ст. учител - ДГ „Радомирче“ Радомир;
5.Галина Драганова Панчева - ст. учител - ДГ „Радомирче“ град Радомир;
6.Красимир Николаев Кирилов - старши учител НУ
„Архимандрит Зиновий“ – град Радомир;
7.Наталия Василева Георгиева - старши учител - НУ
„Архимандрит Зиновий“ -град Радомир;

8.Юлия Методиева Петрова - старши учител - ОУ „Христо
Смирненски“ - град Радомир;
9.Лилия Михайлова Станимирова - старши учител ОУ„Христо Смирненски“ – град Радомир;
10.Любка Стоянова Миланова - старши учител - ОУ „Христо
Смирненски“- град Радомир;
11.Елена Николова Янкова - старши учител - ОУ „Христо
Смирненски“- град Радомир;
12.Дафинка Кирилова Митова - старши учител - ОУ „Христо
Смирненски“ – град Радомир;
13.Славка Василева Григорова - старши учител - ОУ „Христо
Смирненски“ – град Радомир;
14.Илина Николова Вучева - старши учител в ОУ „Иван Вазов“
село Извор, община Радомир;
15.Миглена Валентинова Миткова - учител - ОУ „Христо
Ботев“ село Дрен, община Радомир;
16.Виолета Петрова Назърска - старши учител - СУ „Св. Св.
Кирил и Методий“ - град Радомир;
17.Антонина Илиева Стоянова - старши учител - СУ „Св. Св.
Кирил и Методий“ – град Радомир;
18.Вера Богданова Диманова - старши учител - СУ „Св. Св.
Кирил и Методий“ – град Радомир;
19. Румен Николов Асенов - старши учител - СУ „Св. Св. Кирил и
Методий“- град Радомир;
20.Румяна Стоилова Иванова - старши учител - СУ „Св. Св.
Кирил и Методий“ – град Радомир;
21.Елка Венелинова Иванова - старши учител - СУ „Св. Св. Кирил
и Методий“ – град Радомир;
22.Илиана Стефанова Спасова - старши учител - ТПГ „Никола
Йонков Вапцаров“ – град Радомир;
23.Детелина Славчова Георгиева - учител - ТПГ „Никола Йонков
Вапцаров“ - град Радомир;
24.инж. Мая Николова Йорданова - учител - ТПГ „Никола Йонков
Вапцаров“- град Радомир;
25.инж. Силвия Николова Петрова - учител - ТПГ „Никола
Йонков Вапцаров“ – град Радомир;
26.Антоанета Атанасова Даракова - учител – ПГТ „Юрий
Гагарин“- град Радомир;
27.Петър Боянов Георгиев - учител ПГТ „Юрий Гагарин“ Радомир;

28.Албена Богданова Радославова - учител
ПГТ „Юрий
Гагарин“ – град Радомир;
29.инж. Мария Цветкова Божилова - учител ПГТ „Юрий
Гагарин“- град Радомир;
/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 № 87
30.04.2019 г.
ПРОТОКОЛ №5
Общински съвет-Радомир на свое заседание, проведено на 30.04.2019г. , обсъди
първа точка от дневния ред –Докладни записки, Докладна записка, вх.№ С102/19.04.2019 г., относно приемане на проект на Наредба за общинската собственост
на община Радомир, 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, на основание чл.21, ал.2 от
ЗМСМА, във връзка с чл.8, ал.2 от Закона за общинската собственост
/ЗОС/ Общински съвет-Радомир прие
Р Е Ш Е Н И Е № 87
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-РАДОМИР ПРИЕМА
общинската собственост на община Радомир.

Наредба

/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

за

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 № 88
30.04.2019 г.
ПРОТОКОЛ №5
Общински съвет-Радомир на свое заседание, проведено на 30.04.2019г. , обсъди
първа точка от дневния ред –Докладни записки, Докладна записка, вх.№ С97/12.04.2019 г., относно път Е-79 „Даскалово-Дупница“ от км 287+450 до км 305+220 –
преоткосиране, в землищата на село Старо село и 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 поименно гласуване, Общински съвет-Радомир прие
Р Е Ш Е Н И Е № 88

1.Във връзка с изграждането на обект: Път Е-79
„Даскалово-Дупница“ от км 287+450 до км 305+220 –
преоткосиране, ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-РАДОМИР ОБЯВЯВА от
публична общинска собственост в частна общинска собственост
засегнатите части от имоти – публична общинска собственост,
находящи се в землищата на село Старо село и село Долна Диканя,
в съответствие с одобрените със Заповеди № РД-02-14520/12.08.2005 г. и № РД-02-14-775/18.10.2006 г. на зам.-министъра на
регионалното развитие и благоустройството ПУП-парцеларни
планове, посочени в таблица – Приложение № 1.
2. В изпълнение на чл.43б, изречение „второ“ от ЗДС,
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-РАДОМИР ДАВА СЪГЛАСИЕ за безвъзмездно
прехвърляне на собствеността в полза на Агенция „Пътна
инфраструктура“ /АПИ/ на всички засегнати имоти и части от
имоти – общинска собственост, находящи се в землището на село
Старо село и село Долна Диканя, в съответствие с одобрените със
Заповеди № РД-02-14-520/12.08.2005 г. и № РД-02-14-775/18.10.2006 г.
на
зам.-министъра
на
регионалното
развитие
и
благоустройството ПУП-парцеларни планове,посочени в таблица
– Приложение № 2.

3. ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-РАДОМИР ВЪЗЛАГА на кмета на
община Радомир, в изпълнение на настоящото решение, да извърши
всички необходими фактически и правни действия по
безвъзмездното прехвърляне на имотите в полза на АПИ.
Таблица-Приложение № 1 и Таблица-Приложение № 2 са
неразделна част от настоящото решение.
/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 № 89
30.04.2019 г.
ПРОТОКОЛ №5
Общински съвет-Радомир на свое заседание, проведено на 30.04.2019г. , обсъди
първа точка от дневния ред –Докладни записки, Докладна записка, вх.№ С89/03.04.2019 г., относно приемане на решение, съгласно чл.6 от Наредба за
общинската собственост за изразяване на предварително съгласие за започване на
процедура по изменение на регулация за имоти – частна общинска собственост в
кв.99 по плана на град Радомир, 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, на основание чл.21, ал.1,т.8
от ЗМСМА и чл.6 от Наредба за общинската собственост, Общински
съвет-Радомир прие
Р Е Ш Е Н И Е № 89

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-РАДОМИР ИЗРАЗЯВА предварително
съгласие да бъде изменен планът на град Радомир в част от кв.99,
като:
-Площта на УПИ XXIV- за стопански дейности се намали от
5761 кв.м. на 4947 кв.м., съгласно учреденото право на строеж.
-Образува се нов УПИ за паркинг и озеленяване.
-Разширява се съществуваща по план алея в участъка откъм
ул.“Райко Даскалов“ със 120 кв.м.
/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 № 90
30.04.2019 г.
ПРОТОКОЛ №5
Общински съвет-Радомир на свое заседание, проведено на 30.04.2019г. , обсъди
първа точка от дневния ред –Докладни записки, Докладна записка, вх.№ С90/03.04.2019 г., относно приемане на решение, съгласно чл.6 от Наредба за
общинската собственост за изразяване на предварително съгласие за започване на
процедура по изменение на регулация за имот-публична общинска собственост – УПИ
III – „за поща, клуб, магазини за хранителни и нехранителни стоки, битови услуги,
ресторант и сладкарница“ кв.32 по плана на село Кондофрей, 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, на основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА и чл.6 от
Наредбата за общинска собственост, Общински съвет-Радомир прие

Р Е Ш Е Н И Е № 90
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-РАДОМИР ИЗРАЗЯВА предварително съгласие да
бъде изменен планът на село Кондофрей в частта на УПИ III „за поща, клуб,
магазини за хранителни и нехранителни стоки, битови услуги, ресторант и
сладкарница“, кв.32, като:
-се заличава неизградена улица с осови точки 105-170-169
-предвижда се нова улица с проектни осови точки – 106а-106б-106в-106
-образува се нов УПИ XII „за търговия и обществено обслужване“ от
кв.31;
-останалата част от УПИ III“за поща, клуб, магазини за хранителни и
нехранителни стоки, битови услуги, ресторант и сладкарница“, кв.32 запазва
предназначението си;
-се засягат съседни УПИ I и УПИ II от кв.41 и УПИ I и УПИ IX от кв.31,
където регулацията минава по имотна граница.
/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 № 91
30.04.2019 г.
ПРОТОКОЛ №5
Общински съвет-Радомир на свое заседание, проведено на 30.04.2019г. , обсъди
първа точка от дневния ред –Докладни записки, Докладна записка, вх.№ С103/19.04.2019 г., относно приемане на решение, съгласно чл.6 от Наредба за
общинската собственост за изразяване на предварително съгласие за започване на
процедура по изменение на регулация за имоти-частна общинска собственост в кв.55
по плана на кв.“Върба“ град Радомир, Община Радомир, с вносител: Пламен Алексиевкмет 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 и чл.6 от Наредба за общинската собственост, Общински
съвет-Радомир прие
Р Е Ш Е Н И Е № 91

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-РАДОМИР ИЗРАЗЯВА предварително
съгласие да бъде изменен планът на кв.“Върба“град Радомир в част
от кв.55, като:
-От площта на УПИ III,IV,V,VI,VII,VIII се образуват два нови
урегулирани поземлени имоти.
-Новообразуваните имоти се отреждат „за спорт и
озеленяване“ и „за обслужващи дейности“.
/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 № 92
30.04.2019 г.
ПРОТОКОЛ №5
Общински съвет-Радомир на свое заседание, проведено на 30.04.2019г. , обсъди
първа точка от дневния ред –Докладни записки, Докладна записка, вх.№ С104/19.04.2019 г., относно приемане на решение, съгласно чл.6 от Наредба за
общинската собственост за изразяване на предварително съгласие за започване на
процедура по изменение на регулация, с което се засягат имоти общинска
собственост и се създават нови придаваеми места, с вносител: Пламен Алексиевкмет 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 и чл.6 от Наредба за общинската собственост, Общински
съвет-Радомир прие
Р Е Ш Е Н И Е № 92

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-РАДОМИР ИЗРАЗЯВА предварително
съгласие към имот с идентификатор 61577.504.2629, при
изработване на план за регулация да се създаде придаваемо място
откъм ул.“Дупнишка“ с площ до 50 кв.м., което след одобряване на
плана да се изкупи от собствениците.
/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 № 93
30.04.2019 г.
ПРОТОКОЛ №5
Общински съвет-Радомир на свое заседание, проведено на 30.04.2019г. , обсъди
първа точка от дневния ред –Докладни записки, Докладна записка, вх.№ С93/08.04.2019 г., относно предоставяне на имоти, придобити от общината по реда на
чл.19, ал.2 от ЗСПЗЗ по искане на Общинска служба „Земеделие“-град Радомир, на
граждани – имот с начин на трайно ползване ливада, находящ се в землището на село
Кондофрей, в местността „Под селото/Стопански двор“ – на наследниците на
Никола Ананиев Попов – бивш жител на село Кондофрей, 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,във връзка с постъпило искане
от общинска служба „Земеделие“ град Радомир с вх.№ АО-48-001099/13.12.2018 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
Кондофрей, Община Радомир, Общински съвет-Радомир прие
Р Е Ш Е Н И Е № 93
ОБЩИНСКИ
СЪВЕТ-РАДОМИР
ПРЕДОСТАВЯ
на
наследниците на Никола Ананиев Попов, бивш жител на село
Кондофрей: 1. Имот с идентификатор 38265.59.111 с площ от 1202
кв.м., образуван от обединяване на имоти с идентификатори
38265.59.67 и имот с идентификатор 38265.59.69, с начин на трайно
ползване ливада, категория на земята четвърта, находящ се в
землището
на
село
Кондофрей,
в
местността
„Под
селото/Стопански двор“, при граници и съседи: имот с
идентификатор 38265.59.57; имот с идентификатор 38265.59.68;
имот с идентификатор 38265.59.70; имот с идентификатор
38265.59.101 с имот с идентификатор 38265.59.110, съгласно скица –
проект за обединяване на имоти с идентификатори 38265.59.67 и

имот с идентификатор 38265.59.69 от ноември 2018 година,
актуван с АОС № 3966/08.02.2019 година и АОС № 3967/08.02.2019 г.,
придобит от общината по реда на чл.19, ал.2 от ЗСПЗЗ.
/общ брой съветници-21, присъствали по време на поименното гласуване – 20/
/”за”- 17,“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 № 94
30.04.2019 г.
ПРОТОКОЛ №5
Общински съвет-Радомир на свое заседание, проведено на 30.04.2019г. , обсъди
първа точка от дневния ред –Докладни записки, Докладна записка, вх.№ С99/17.04.2019 г., относно отпускане на финансова помощ на Антоанета Стоянова
Любенова 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 Раздел I, 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 700 /седемстотин/ лева
на Антоанета Стоянова Любенова от град Радомир,
ж.к.“Арката“ бл.26, ап.7.
/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

