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
29.05.2018 г.
ПРОТОКОЛ №5
Общински съвет-Радомир на свое заседание, проведено на 29.05.2018г. ,
обсъди първа точка от дневния ред –Докладни записки, Докладна записка,
вх.№ С-88/15.05.2017 г., относно Информация за функционирането и
развитието на културните институции в Община Радомир за 2017 г., с
вносител:
инж.Димитър
Димитров-зам.кмет
на
Община
Радомир/оправомощен със заповед № 346/26.04.2018 г. на кмета на Община
Радомир/, както и становището на ПК“Здравеопазване, социална политика,
образование, наука, култура и духовни дейности“.

След станалите разисквания и извършеното гласуване,на основание
чл.17, ал.1,т.5 и във връзка с чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, както и с плана
за работа на Общински съвет-Радомир и приоритетно заложените теми
за разглеждане на заседанията през 2018 година, Общински съвет-Радомир
прие
Р Е Ш Е Н И Е № 74
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-РАДОМИР ПРИЕМА Информация за
функционирането и развитието на културните институции в
Община Радомир за 2017 година.
/общ брой съветници-21, присъствали по време на гласуването– 21/
/”за”- 21,“против”- няма, “въздържал се”- няма/

СВЕТОСЛАВ КИРИЛОВ/П/
Председател на Общински съвет-Радомир

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

Р Е Ш Е Н И Е № 75
29.05.2018 г.
ПРОТОКОЛ №5
Общински съвет-Радомир на свое заседание, проведено на 29.05.2018г. ,
обсъди първа точка от дневния ред –Докладни записки, Докладна записка,
вх.№ С-93/18.05.2017 г., относно Информация за състоянието на чистотата и
хигиената в град Радомир и на населените места в общината, с вносител:
инж.Димитър Димитров-зам.кмет на Община Радомир/оправомощен със
заповед № 346/26.04.2018 г. на кмета 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 гласуване, на основание
чл.21, ал.1,т.24 от ЗМСМА, Общински съвет-Радомир прие
Р Е Ш Е Н И Е № 75

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-РАДОМИР ПРИЕМА информация за
състоянието на чистотата и хигиената в град Радомир и
населените места в общината.
/общ брой съветници-21, присъствали по време на гласуването– 21/
/”за”- 15,“против”- няма, “въздържал се”- 6/

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
29.05.2018 г.
ПРОТОКОЛ №5
Общински съвет-Радомир на свое заседание, проведено на 29.05.2018г. ,
обсъди първа точка от дневния ред –Докладни записки, Докладна записка,
вх.№ С-101/18.05.2017 г., относно приемане на годишен план за действие по
изпълнението на общинска стратегия за развитие на социалните услуги в
Община Радомир за 2019 година, с вносител: инж.Димитър Димитровзам.кмет на Община Радомир/оправомощен със заповед № 346/26.04.2018 г. на
кмета 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.2 от ЗСП,
чл.36б, ал.4 от ППЗСП, чл.21, ал.1,т.23 от ЗМСМА и чл.5, т.14 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 № 76
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-РАДОМИР ПРИЕМА годишен план за
действие по изпълнението на общинска стратегия за развитие на
социалните услуги в Община Радомир за 2019 година.
/общ брой съветници-21, присъствали по време на гласуването– 21/
/”за”- 21,“против”- няма, “въздържал се”- няма/

СВЕТОСЛАВ КИРИЛОВ/П/
Председател на Общински съвет-Радомир

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

Р Е Ш Е Н И Е № 77
29.05.2018 г.
ПРОТОКОЛ №5
Общински съвет-Радомир на свое заседание, проведено на 29.05.2018г. ,
обсъди първа точка от дневния ред –Докладни записки, Докладна записка,
вх.№ С-96/18.05.2017 г., относно определяне на представител на Община
Радомир в управителния съвет на СНЦ „МИГ-Радомир-Земен“, с вносител:
инж.Димитър Димитров-зам.кмет на Община Радомир/оправомощен със
заповед № 346/26.04.2018 г. на кмета 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 станалите разисквания и извършеното поименно гласуване, на основание чл.21,
ал.1,т.15 от ЗМСМА, Общински съвет-Радомир прие

Р Е Ш Е Н И Е № 77
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-РАДОМИР:
1. ОТМЕНЯ текста на точка 6 от Решение № 188 по
Протокол № 13 от 26.07.2016 г. на Общински съвет-Радомир, като
същата става със следния текст:
2.ОПРЕДЕЛЯ за представител на община Радомир в
управителния съвет на СНЦ „МИГ Радомир-Земен“ Антонио
Емилов Антонов – общински съветник в Общински съвет-Радомир
и председател на ПК „Европейски, национални и други програми и
проекти, работа с децата и младежта, спорт и туризъм“.
/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
29.05.2018 г.
ПРОТОКОЛ №5
Общински съвет-Радомир на свое заседание, проведено на 29.05.2018г. ,
обсъди първа точка от дневния ред –Докладни записки, Докладна записка,
вх.№ С-97/18.05.2017 г., относно предоставяне на финансов ресурс под
формата на безлихвен заем на „Медицински център-Радомир“ЕООД, с
вносител:
инж.Димитър
Димитров-зам.кмет
на
Община
Радомир/оправомощен със заповед № 346/26.04.2018 г. на кмета на Община
Радомир/, както и становищата на ПК „Обществен ред, законност, местно
самоуправление и общинска собственост“, ПК „Здравеопазване, социална
политика, образование, наука, култура и духовни дейности“ и ПК „Бюджет,
финанси и инвестиционна политика“.

След станалите разисквания и извършеното поименно гласуване,
Общински съвет-Радомир прие
Р Е Ш Е Н И Е № 78

1. На основание чл.21, ал.1,т.10 и чл.27, ал.4 и ал.5 от ЗМСМА
и във връзка с разкриването на нови кабинети в „Медицински
център-Радомир“ЕООД, ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-РАДОМИР ДАВА
СЪГЛАСИЕ община Радомир да предостави финансов ресурс под
формата на временен безлихвен заем в размер на 30 000 лева на
„Медицински център-Радомир“ЕООД, със седалище и адрес на
управление – град Радомир, област Перник, ул.“Райко Даскалов“ №
50, Булстат: 113511049, който да послужи за оборудването им 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 2018 година.
/общ брой съветници-21, присъствали по време на поименното гласуване– 21/
/”за”- 21,“против”- няма, “въздържал се”- няма/

СВЕТОСЛАВ КИРИЛОВ/П/
Председател на Общински съвет-Радомир

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

Р Е Ш Е Н И Е № 79
29.05.2018 г.
ПРОТОКОЛ №5
Общински съвет-Радомир на свое заседание, проведено на 29.05.2018г. ,
обсъди първа точка от дневния ред –Докладни записки, Докладна записка,
вх.№ С-99/18.05.2017 г., относно издаване на запис на заповед от община
Радомр в полза на УО на ОП „Развитие на човешките ресурси“, обезпечаващ
авансово плащане по договор и по процедура „Развитие на социалното
предприемачество“ за Проект „Създаване на социално предприятие за
озеленяване и благоустройство в община Радомир“, сключен между Община
Радомир и Министерство на труда и социалната политика“, с вносител:
инж.Димитър Димитров-зам.кмет на Община Радомир/оправомощен със
заповед № 346/26.04.2018 г. на кмета на Община Радомир/, както и
становищата на ПК „Обществен ред, законност, местно самоуправление и
общинска собственост“и ПК „Бюджет, финанси и инвестиционна политика“.

След станалите разисквания и извършеното поименно гласуване, на
основание чл.21, ал.1,т.10 от ЗМСМА, Общински съвет-Радомир прие
Р Е Ш Е Н И Е № 79

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-РАДОМИР:
1. УПЪЛНОМОЩАВА Пламен Станков Алексиев-кмет на Община Радомир да
подпише запис на заповед, без протест и без разноски, платима на предявяване в полза
на УО на ОП „Развитие на човешките ресурси“ в размер на 39 944.40 лв. /тридесет и
девет хиляди деветстотин четиридесет и четири лева и четиридесет стотинки/ за
обезпечаване на 100 % от заявения размер на авансово плащане по договор за
предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG05М9ОР001-2.010-0324-С01 от
03.05.2018 г. по процедура BG05М9ОР001-2.010 „Развитие на социалното
предприемачество“ за проект „Създаване на социално предприятие за озеленяване и
благоустройство в Община Радомир“, сключен между Община Радомир и
Министерство на труда и социалната политика.
2. Изпълнението на настоящото решение се възлага на кмета на Община
Радомир.

/общ брой съветници-21, присъствали по време на поименното гласуване– 21/
/”за”- 21,“против”- няма, “въздържал се”- няма/

СВЕТОСЛАВ КИРИЛОВ/П/
Председател на Общински съвет-Радомир

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

Р Е Ш Е Н И Е № 80
29.05.2018 г.
ПРОТОКОЛ №5
Общински съвет-Радомир на свое заседание, проведено на 29.05.2018г. ,
обсъди първа точка от дневния ред –Докладни записки, Докладна записка,
вх.№ С-100/18.05.2018 г., относно подаване на проектно предложение по
процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с
интегрирано проектно
предложение
BG05М9ОР001-2.018 „Социалноикономическа интеграция за уязвими групи. Интегрирани мерки за
подобряване достъпа до образование“ – Компонент1 по оперативна програма
„Развитие на човешките ресурси 2014-2020“ и оперативна програма „Наука и
образование за интелигентен растеж“ 2014-2020“; относно: одобряване на
задължителни партньорства по процедура чрез директно предоставяне на
безвъзмездна финансова помощ с интегрирано проектно предложение
BG059ОР001-2.018 „Социално-икономическа интеграция на уязвими групи.
Интегрирани мерки за подобряване достъпа до образование“ – Компонент
1 по оперативна програма „Развитие на човешките ресурси 2014-2020“ и
оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 20142020“, с вносител: инж.Димитър Димитров-зам.кмет на Община
Радомир/оправомощен със заповед № 346/26.04.2018 г. на кмета 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 гласуване, на основание
чл.21, ал.1,т.23 и чл.59, ал.1 от ЗМСМА, Общински съвет-Радомир прие
Р Е Ш Е Н И Е № 80

1.ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-РАДОМИР ДАВА СЪГЛАСИЕ община
Радомир да подготви и подаде проектно предложение по процедура
за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с
интегрирано
проектно
предложение
BG05М9ОР001-2.018
„Социално-икономическа
интеграция
на
уязвими
групи.
Интегрирани мерки за подобряване достъпа до образование“ –
Компонент 1 по оперативна програма „Развитие на човешките
ресурси 2014-2020“ и оперативна програма „Наука и образование за
интелигентен растеж“ 2014-2020“.

2.ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-РАДОМИР ДАВА СЪГЛАСИЕ община
Радомир да сключи партньорско споразумение по процедура за
директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с
интегрирано
проектно
предложение
BG05М9ОР001-2.018
„Социално-икономическа
интеграция
на
уязвими
групи.
Интегрирани мерки за подобряване достъпа до образование“ –
Компонент 1 по оперативна програма „Развитие на човешките
ресурси 2014-2020“ и оперативна програма „Наука и образование за
интелигентен растеж“ 2014-2020, със следните партньори:
♦ НПО – Сдружение с нестопанска цел в обществена полза
„Международен център за развитие“ – за дейностите по
Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020;
♦ Работодател – Общинска фирма „Байкал 1“ЕООД за
дейностите, осигуряващи субсидирана заетост по ОПРЧР;
♦ ДГ „Слънце“ за дейностите, касаещи Оперативна програма
„Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020;
♦ ДГ „Радомирче“ за дейностите, касаещи Оперативна програма
„Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020;
♦ ДГ „Осми март“ за дейностите, касаещи Оперативна програма
„Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020;
3.ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-РАДОМИР УПЪЛНОМОЩАВА кмета на
Община Радомир да предприеме всички необходими действия за
депозиране на проект в ИСУН, във връзка с процедура за директно
предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с интегрирано
проектно
предложение
BG05М9ОР001-2.018
„Социално
икономическа интеграция на уязвими групи. Интегрирани мерки за
подобряване достъпа до образование“ – Компонент 1 по
оперативна програма „Развитие на човешките ресурси 2014-2020“ и
оперативна програма „Наука и образование за интелигентен
растеж“ 2014-2020, както и да подпише договор за БФП с
управляващия орган по програмата.
/общ брой съветници-21, присъствали по време на гласуването– 18/
/”за”- 18,“против”- няма, “въздържал се”- няма/

СВЕТОСЛАВ КИРИЛОВ/П/
Председател на Общински съвет-Радомир

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

Р Е Ш Е Н И Е № 81
29.05.2018 г.
ПРОТОКОЛ №5
Общински съвет-Радомир на свое заседание, проведено на 29.05.2018г. ,
обсъди първа точка от дневния ред –Докладни записки, Докладна записка,
вх.№ С-102/18.05.2018 г., относно определяне терен за монтиране на паметна
плоча върху морена в кв.“Върба“ град Радомир, Община Радомир, област
Перник с изписани имена на загиналите в Балканските войни /1912-1913 г./
Първата световна война / 1914-1918 г./ и загиналите във Втората световна
война / 1939-1945 г./,с вносител: инж.Димитър Димитров-зам.кмет на Община
Радомир/оправомощен със заповед № 346/26.04.2018 г. на кмета 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 станалите разисквания и извършеното гласуване, на основание чл.21,ал.1,
т.23 от ЗМСМА и във връзка с Решение № 260/28.11.2008 г. от Протокол № 14 на
Общински съвет-Радомир, както и във връзка с докладна записка с вх.№ С217/05.12.2017 г. от Стефан Велинов – общински съветник,Общински съвет-Радомир
прие

Р Е Ш Е Н И Е № 81
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-РАДОМИР ДАВА СЪГЛАСИЕ да бъде
отреден терен, представляващ поземлен имот с идентификатор
61577.506.1011 по кадастралната карта и кадастралните
регистри,одобрени
със
Заповед
РД-18-75/10.11.2015г.
на
изпълнителен директор на АГКК за монтиране на паметна плоча
върху морена в кв.“Върба“, град Радомир, община Радомир, област
Перник с изписани имена на загиналите в Балканските войни /19121913 г./, Първата световна война /1914-1918г./ и загиналите във
Втората световна война /1939-1945 г./
/общ брой съветници-21, присъствали по време на гласуването– 21/
/”за”- 21,“против”- няма, “въздържал се”- няма/

СВЕТОСЛАВ КИРИЛОВ/П/
Председател на Общински съвет-Радомир

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

Р Е Ш Е Н И Е № 82
29.05.2018 г.
ПРОТОКОЛ №5
Общински съвет-Радомир на свое заседание, проведено на 29.05.2018г. ,
обсъди първа точка от дневния ред –Докладни записки, Докладна записка,
вх.№ С-94/18.05.2018 г., относно приемане на решение за изработване на
подробен устройствен план-регулация и застрояване с цел създаване на
възможност за разширяване на гробищния парк в кв.“Върба“, град Радомир,с
вносител:
инж.Димитър
Димитров-зам.кмет
на
Община
Радомир/оправомощен със заповед № 346/26.04.2018 г. на кмета 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 гласуване, на основание чл.124а, ал.1 от ЗУТ,
Общински съвет-Радомир прие
Р Е Ш Е Н И Е № 82

1.ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-РАДОМИР,на основание чл.124а, ал.1
от ЗУТ, РАЗРЕШАВА да бъде изработен подробен устройствен
план /ПУП/ в обхват:
ПИ с идентификатор 61577.506.558
ПИ с идентификатор 61577.71.12
ПИ с идентификатор 61577.69.52
ПИ с идентификатор 61577.69.53
ПИ с идентификатор 61577.506.3045
ПИ с идентификатор 61577.69.27
2.Планът да се изработи при следните условия:
-Планът има задача да създаде необходимите законови
предпоставки за преотреждане на земеделската земя с цел
разширение на съществуващ гробищен парк кв.“Върба“ град
Радомир;
-Планът ще се изработи във вид план за регулация и план
застрояване;

-Към плана не се изработват план-схеми за захранване с
електричество и вода, тъй като имотът граничи с улична
регулация и има съществуващи такива връзки;
3.На основание чл.124а, ал.1 от ЗУТ, във връзка с чл.124б, ал.1
от Закон за устройство на територията, ОБЩИНСКИ СЪВЕТРАДОМИР ОДОБРЯВА приложеното задание за изработване на
ПУП-ПРЗ.
Съгласно чл.124б, ал.2 от Закон за устройство на
територията, настоящото решение подлежи на обявяване
посредством оповестяване на общоприетите за целта места в
общинска администрация, публикуване на интернет страницата
на общината и в един местен вестник.
На основание чл.124б, ал.4 от Закон за устройство на
територията, решението на Общински съвет-Радомир по чл.124а,
ал.1 не подлежи на оспорване.
/общ брой съветници-21, присъствали по време на гласуването– 21/
/”за”- 21,“против”- няма, “въздържал се”- няма/

СВЕТОСЛАВ КИРИЛОВ/П/
Председател на Общински съвет-Радомир

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

Р Е Ш Е Н И Е № 83
29.05.2018 г.
ПРОТОКОЛ №5
Общински съвет-Радомир на свое заседание, проведено на 29.05.2018г. ,
обсъди първа точка от дневния ред –Докладни записки, Докладна записка,
вх.№ С-103/21.05.2018 г., относно отдаване под наем на терен-публична
общинска собственост, находящ се в град Радомир, в двора на МКИЦ
„Европа“ – до изхода на подлеза под ул.“Райко Даскалов“,с вносител:
инж.Димитър Димитров-зам.кмет на Община Радомир/оправомощен със
заповед № 346/26.04.2018 г. на кмета 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, на основание чл.21, ал.1,т.8
от ЗМСМА, чл.14, ал.7 от Закона за общинската собственост и чл.23,
ал.2 от Наредба за общинската собственост, Общински съвет-Радомир
прие
Р Е Ш Е Н И Е № 83
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-РАДОМИР РАЗРЕШАВА отдаването
под наем на част от терен публична общинска собственост за
срок от 5 /пет/години, след провеждане на публичен търг, както
следва:
1.Терен от 16 кв.м. за търговска дейност, находящ се в град
Радомир, в двора на МКИЦ „Европа“ – до изхода на подлеза под
ул.“Райко Даскалов“, при първоначална месечна наемна цена 104.00
лв./сто и четири лева/ без ДДС.
/общ брой съветници-21, присъствали по време на поименното гласуване– 21/
/”за”- 19,“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 № 84
29.05.2018 г.
ПРОТОКОЛ №5
Общински съвет-Радомир на свое заседание, проведено на 29.05.2018г. ,
обсъди първа точка от дневния ред –Докладни записки, Докладна записка,
вх.№ С-89/17.05.2018 г., относно продажба на общинска недвижима
собственост – самостоятелен обект в сграда с идентификатор
61577.502.2773.1.36, находящ се в гр. Радомир, пл.“Войнишко въстание“ № 2,бл.4,
вх.В, ет.1, ап.4,с вносител: инж.Димитър Димитров-зам.кмет на Община
Радомир/оправомощен със заповед № 346/26.04.2018 г. на кмета на Община
Радомир/, както и становищата на ПК“Бюджет, финанси и инвестиционна
политика“ и ПК „Обществен ред, законност, местно самоуправление и
общинска собственост“.

прие

След извършеното поименно гласуване, Общински съвет-Радомир
Р Е Ш Е Н И Е № 84

1. 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 61577.502.2773.1.36 /землище шестдесет и една
хиляди петстотин седемдесет и седми, кадастрален район
петстотин и втори, имот две хиляди седемстотин седемдесет и
трети, сграда едно, самостоятелен обект тридесет 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. В, ет. 1, ап. 4, 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 обек: Жилище,
апартамент, брой нива на обекта: 1 /едно/, с площ от 44.35 кв.м.
/четиридесет и четири цяло и тридесет и пет стотни квадратни
метри/, ведно с 1.38 % идеални части от общите части на сградата

и правото на строеж върху припадащата се част от терена, мазе №
4 /четири/, с площ от 5.50 кв.м. /пет цяло и петдесет стотни
квадратни метра/, актуван с АОС № 3856/23.04.2018 г., при съседни
самостоятелни
обекти
в
сградата:
на
същия
етаж:
61577.502.2773.1.17, 61577.502.2773.1.18, 61577.502.2773.1.35; под обекта:
61577.502.2773.1.50; над обекта: 61577.502.2773.1.40, който обект по
предходен АОС № 1036/06.10.2005 г. издаден от Община Радомир
представлява АПАРТАМЕНТ № 4 /четири/, на 2 /втори/ етаж,
находящ се в гр. Радомир, пл. „Войнишко въстание“ бл. 4, вх. В който
апартамент се състои от една стая, кухня и сервизни помещения,
със застроена площ на жилището 44.35 кв.м. /четиридесет и четири
цяло и тридесет и пет стотни квадратни метра/, заедно с
прилежащото избено помещение № 4 със застроена площ 5.50 кв.м.,
както и 1.38 % идеални части от общите части на сградата и право
на строеж върху припадащата се част от терена на комплекса, при
граници на апартамента: изток – ап.3, запад- двор, север- стълбище
и юг –ап. 1 от Вх. Б и при граници на избеното помещение /мазе/ № 4:
изток - коридор, запад – двор, север- мазе № 5 и юг – мазе № 3, при
първоначална тръжна цена от 16 914.77 лв. /шестнадесет хиляди
деветстотин и четиринадесет лева и седемдесет и седем 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
продажба със спечелилия търга.
/общ брой съветници-21, присъствали по време на поименното гласуване– 21/
/”за”- 20,“против”- няма, “въздържал се”- 1/

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
29.05.2018 г.
ПРОТОКОЛ №5
Общински съвет-Радомир на свое заседание, проведено на 29.05.2018г. ,
обсъди първа точка от дневния ред –Докладни записки, Докладна записка,
вх.№ С-90/17.05.2018 г., относно продажба на общинско жилище –
самостоятелен обект в сграда с идентификатор 61577.502.2775.2.10 в
гр.Радомир, ул.“Христо Ботев“ № 15, вх.А, ет.4, ап.10,с вносител:
инж.Димитър Димитров-зам.кмет на Община Радомир/оправомощен със
заповед № 346/26.04.2018 г. на кмета на Община Радомир/, както и
становищата на ПК“Бюджет, финанси и инвестиционна политика“ и ПК
„Обществен ред, законност, местно самоуправление и общинска
собственост“.

прие

След извършеното поименно гласуване, Общински съвет-Радомир
Р Е Ш Е Н И Е № 85

1. ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-РАДОМИР, на основание чл. 21, ал. 1,
т. 8 от ЗМСМА, чл. 47, ал. 1, т. 3 от Закона за общинската
собственост, във връзка с чл. 33, ал. 1, 2 и 3 от Наредба за
общинските жилища ДАВА СЪГЛАСИЕ
за продажба на
Самостоятелен
обект
в
сграда
с
идентификатор
61577.502.2775.2.10 /шестдесет и една хиляди петстотин
седемдесет и седем, точка, петстотин и две, точка, две хиляди
седемстотин седемдесет и пет, точка, две, точка, десет/ по
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, ул. „Христо Ботев”
№ 15, вх. А, ет. 4, ап. 10, като самостоятелният обект се намира в
сграда № 2, разположена в поземлен имот с идентификатор
61577.502.2775, предназначение на самостоятелния обект: Жилище,
апартамент, брой нива на обекта: 1, площ 74.36 кв.м. /седемдесет и
четири цяло и тридесет и шест стотни квадратни метра/ ведно с
6.969 % идеални части от общите части на сградата и правото на
строеж върху припадащата се част от терена, мазе № 10 /десет/,
с площ от 6.32 кв.м. /шест цяло и тридесет и две стотни
квадратни метра/, актуван с АОС № 3857/24.04.2018 г., при съседни

самостоятелни
обекти
в
сградата:
на
същия
етаж:
61577.502.2775.2.11, под обекта: 61577.502.2775.2.7, над обекта:
61577.502.2775.2.13, който обект по предходен АОС №
2371/25.03.2010 г. издаден от Община Радомир представлява
АПАРТАМЕНТ № 10 /десет/, на 4 /четвърти/ етаж, находящ се в
гр. Радомир, ул „Христо Ботев” № 15 в ЕПЖБ № 2 който
апартамент се състои от две стаи, кухня и сервизни помещения,
със застроена площ на жилището 74.36 кв.м. /седемдесет и четири
цяло и тридесет и шест стотни квадратни метра/ вкл. балкони,
заедно с прилежащото избено помещение № 10 със застроена площ
6.32 кв.м. /шест цяло и тридесет и две стотни квадратни метра/,
както и 6.969 % идеални части от общите части на сградата и
право на строеж върху припадащата се част от терена на
комплекса, при граници на апартамента: север-двор, изток – двори
ап. 11, юг – стулбище и ап. 11, запад – двор, отдолу - ап. 7 и отгоре ап. 13 и при граници на избеното помещение /мазе/ № 10: север коридор, изток – мазе № 11, юг – коридор и запад – коридор на
Мерилина Бисерова Методиева с постоянен адрес, гр. Радомир, ул.
„Батемберг“ № 64 за сумата от 37 042.27 лв. /тридесет и седем
хиляди четиридесет и два лева и двадесет и седем стотинки/, без
включен ДДС, определена от лицензиран експерт оценител и
утвърдена от Общински съвет - Радомир.
2. ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-РАДОМИР ВЪЗЛАГА на Кмета на
Община Радомир да сключи договор за продажба.
/общ брой съветници-21, присъствали по време на поименното гласуване– 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 № 86
29.05.2018 г.
ПРОТОКОЛ №5
Общински съвет-Радомир на свое заседание, проведено на 29.05.2018г. ,
обсъди първа точка от дневния ред –Докладни записки, Докладна записка,
вх.№ С-91/17.05.2018 г., относно продажба на общинско жилище –
самостоятелен обект в сграда с идентификатор 61577.502.2775.2.12 в
гр.Радомир, ул.“Христо Ботев“ № 15, вх.А, ет.4, ап.12,с вносител:
инж.Димитър Димитров-зам.кмет на Община Радомир/оправомощен със
заповед № 346/26.04.2018 г. на кмета на Община Радомир/, както и
становищата на ПК“Бюджет, финанси и инвестиционна политика“ и ПК
„Обществен ред, законност, местно самоуправление и общинска
собственост“.

прие

След извършеното поименно гласуване, Общински съвет-Радомир
Р Е Ш Е Н И Е № 86

1. ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-РАДОМИР, на основание чл. 21, ал.
1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 47, ал. 1, т. 3 от Закона за общинската
собственост, във връзка с чл. 33, ал. 1, 2 и 3 от Наредба за
общинските жилища ДАВА СЪГЛАСИЕ
за продажба на
Самостоятелен
обект
в
сграда
с
идентификатор
61577.502.2775.2.12 /шестдесет и една хиляди петстотин
седемдесет и седем, точка, петстотин и две, точка, две хиляди
седемстотин седемдесет и пет, точка, две, точка, дванадесет/ по
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, ул. „Христо Ботев”
№ 15, вх. А, ет. 4, ап. 12, като самостоятелният обект се намира в
сграда № 2, разположена в поземлен имот с идентификатор
61577.502.2775, предназначение на самостоятелния обект: Жилище,
апартамент, брой нива на обекта: 1, площ 93.19 кв.м. /деветдесет и
три цяло и деветнадесет стотни квадратни метра/ ведно с 8.754
% идеални части от общите части на сградата и правото на
строеж върху припадащата се част от терена, мазе № 12
/дванадесет/, с площ от 8.33 кв.м. /осем цяло и тридесет и три
стотни квадратни метра/, актуван с АОС № 3859/24.04.2018 г.,

при съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж:
61577.502.2775.2.11, под обекта: 61577.502.2775.2.9, над обекта:
61577.502.2775.2.15, който обект по предходен АОС №
2373/25.03.2010 г. издаден от Община Радомир представлява
АПАРТАМЕНТ № 12 /дванадесет/, на 4 /четвърти/ етаж, находящ
се в гр. Радомир, ул „Христо Ботев” № 15 в ЕПЖБ № 2 който
апартамент се състои от три стаи, кухня и сервизни помещения,
със застроена площ на жилището 93.19 кв.м. / деветдесет и три
цяло и деветнадесет стотни квадратни метра/ вкл. балкони,
заедно с прилежащото избено помещение № 12 със застроена площ
8.33 кв.м. /осем цяло и тридесет и три стотни квадратни метра/,
както и 8.754 % идеални части от общите части на сградата и
право на строеж върху припадащата се част от терена на
комплекса, при граници на апартамента: север-ап. 11 и стълбище,
изток – двор, юг – ЕПЖБ № 1, запад – двор, отдолу - ап. 9 и отгоре
- ап. 15 и при граници на избеното помещение /мазе/ № 12: север двор, изток – мазе № 11, юг – коридор и запад – мазе № 13 на Бисер
Бойков Кожухаров с постоянен адрес, гр. Радомир, ж.к. „Мечта“,
бл. 12, ет. 5, ап. 13 за сумата от 46 422.60 лв. /четиридесет и шест
хиляди четиристотин двадесет и два лева и шестдесет
стотинки/, без включен ДДС, определена от лицензиран експерт
оценител и утвърдена от Общински съвет - Радомир.
2. ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-РАДОМИР ВЪЗЛАГА на Кмета на
Община Радомир да сключи договор за продажба.
/общ брой съветници-21, присъствали по време на поименното гласуване– 20/
/”за”- 19,“против”- няма, “въздържал се”- 1/

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
29.05.2018 г.
ПРОТОКОЛ №5
Общински съвет-Радомир на свое заседание, проведено на 29.05.2018г. ,
обсъди първа точка от дневния ред –Докладни записки, Докладна записка,
вх.№ С-95/18.05.2018 г., относно отпускане финансова помощ на Илиана
Методиева Ананиева от град Радомир,с вносител: инж.Димитър Димитровзам.кмет на Община Радомир/оправомощен със заповед № 346/26.04.2018 г. на
кмета на Община Радомир/, както и становищата на ПК“Бюджет, финанси
и инвестиционна политика“ и ПК „Здравеопазване, социална политика,
образование, наука, култура и духовни дейности“.

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.2 от Правила
за реда и начина за отпускане на еднократна финансова помощ, Общински
съвет-Радомир прие
Р Е Ш Е Н И Е № 87
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-РАДОМИР ДАВА СЪГЛАСИЕ да бъде
отпусната финансова помощ в размер на 510 /петстотин и десет/
лева на Илиана Методиева Ананиева от град Радомир, ж.к.“НОЕ“
бл.4, ап.32, ет.5.
/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 № 88
29.05.2018 г.
ПРОТОКОЛ №5
Общински съвет-Радомир на свое заседание, проведено на 29.05.2018г. ,
обсъди първа точка от дневния ред –Докладни записки, Докладна записка,
вх.№ С-105/22.05.2018 г., относно предоставяне на информация за бъдещи
инвестиционни намерения на община Радомир и 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 която се
предвижда изграждане на нова, улица, продължение на ул.“Никола Вапцаров“
до Автогара Радомир,с вносител: инж.Димитър Димитров-зам.кмет на
Община Радомир/оправомощен със заповед № 346/26.04.2018 г. на кмета 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 гласуване, на
основание чл.21, ал.1,т.11 от ЗМСМА и чл.6 от Наредба за общинската
собственост, Общински съвет-Радомир прие
Р Е Ш Е Н И Е № 88

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-РАДОМИР ИЗРАЗЯВА предварително
съгласие за изменение на план регулация на град Радомир, така че
да се предвиди трасе на нова улица продължение на улица „Никола
Вапцаров“ покрай стадиона до автогара-Радомир.
/общ брой съветници-21, присъствали по време на гласуването – 21/
/”за”- 20,“против”- няма, “въздържал се”- 1/

СВЕТОСЛАВ КИРИЛОВ/П/
Председател на Общински съвет-Радомир

