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 № 233
30.11.2020 г.
П Р О Т О К О Л № 15
Общински съвет-Радомир на свое заседание, проведено на 30.11.2020г. ,
обсъди първа точка от дневния ред –Докладни записки, Докладна записка,
вх.№ С-227/13.11.2020 г., относно приемане на програма за развитие на
читалищната дейност на община Радомир за 2021 година и културен
календар, 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.17, ал.1,т.5, чл.21,
ал.1,т.12 от ЗМСМА, във връзка с изпълнение на чл.26а, ал.2 от Закона за
народните читалища, Общински съвет-Радомир прие
Р Е Ш Е Н И Е № 233
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-РАДОМИР ПРИЕМА Програма за
развитие на читалищната дейност и културен календар на
община Радомир за 2021 година.
/общ брой съветници-17, присъствали по време на гласуването – 16/
/”за”- 16,“против”- няма, “въздържал се”- няма/

СВЕТОСЛАВ КИРИЛОВ/П/
Председател на Общински съвет-Радомир

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

Р Е Ш Е Н И Е № 234
30.11.2020 г.
П Р О Т О К О Л № 15
Общински съвет-Радомир на свое заседание, проведено на 30.11.2020г. ,
обсъди първа точка от дневния ред –Докладни записки, Докладна записка,
вх.№ С-225/13.11.2020 г., относно приемане на дългосрочна общинска програма
за насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници и
биогорива на община Радомир за периода 2020-2030 година, с вносител: Пламен
Алексиев-кмет на община Радомир, както и становищата на ПК“Стопанска
политика, земеделие, гори, екология, устройство на територията,
строителство и транспорт“ и ПК“Бюджет, финанси и инвестиционна
политика“.

След извършеното гласуване, на основание чл.21, ал.1,т.12 от
ЗМСМА и чл.9 и чл.10 от Закона за енергията от възобновяеми
източници, Общински съвет-Радомир прие
Р Е Ш Е Н И Е № 234

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-РАДОМИР ПРИЕМА дългосрочна
програма на община Радомир за насърчаване използването на
енергия от възобновяеми източници и биогорива 2020-2030 г.
/общ брой съветници-17, присъствали по време на гласуването – 16/
/”за”- 16,“против”- няма, “въздържал се”- няма/

СВЕТОСЛАВ КИРИЛОВ/П/
Председател на Общински съвет-Радомир

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

Р Е Ш Е Н И Е № 235
30.11.2020 г.
П Р О Т О К О Л № 15
Общински съвет-Радомир на свое заседание, проведено на 30.11.2020г. ,
обсъди първа точка от дневния ред –Докладни записки, Докладна записка,
вх.№ С-223/12.11.2020 г., относно отчет за изпълнение на проектите, по които
община Радомир е бенефициент или партньор през периода 01.11.2019 г. –
30.10.2020 г., с вносител: Пламен Алексиев-кмет на община Радомир, както и
становищата на ПК“Стопанска политика, земеделие, гори, екология,
устройство на територията, строителство и транспорт“, ПК“Бюджет,
финанси и инвестиционна политика“, ПК“Обществен ред, законност, местно
самоуправление и общинска собственост“, ПК“Здравеопазване, социална
политика, образование, наука, култура и духовни дейности“, ПК „Европейски,
национални и други програми и проекти, работа с децата, младежки
дейности, спорт и туризъм“ и ПК по етика и противодействие на
корупцията.

След извършеното гласуване, на основание чл.21, ал.1,т.23 от
ЗМСМА, Общински съвет-Радомир прие
Р Е Ш Е Н И Е № 235

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-РАДОМИР ПРИЕМА Отчет за
разработени, внесени за финансиране и изпълнявани проекти, по
които община Радомир е бенефициент или партньор, за периода
01.11.2019 г. – 30.10.2020 г.
/общ брой съветници-17, присъствали по време на гласуването – 17/
/”за”- 15,“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 № 236
30.11.2020 г.
П Р О Т О К О Л № 15
Общински съвет-Радомир на свое заседание, проведено на 30.11.2020г. ,
обсъди първа точка от дневния ред –Докладни записки, Докладна записка,
вх.№ С-222/12.11.2020 г., относно приемане на отчет за състоянието на
общинската собственост и резултатите от нейното управление по видове и
категории обекти през 2020 година, с вносител: Пламен Алексиев-кмет на
община Радомир, както и становищата на ПК“Стопанска политика,
земеделие, гори, екология, устройство на територията, строителство и
транспорт“,
ПК“Бюджет,
финанси
и
инвестиционна
политика“,
ПК“Обществен ред, законност, местно самоуправление и общинска
собственост“, ПК“Здравеопазване, социална политика, образование, наука,
култура и духовни дейности“, ПК „Европейски, национални и други програми и
проекти, работа с децата, младежки дейности, спорт и туризъм“ и ПК по
етика и противодействие на корупцията.

След станалите разисквания и извършеното гласуване, на
основание чл.21, ал.1,т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл.66а от ЗОС и чл.18,
ал.3 от Наредба за общинската собственост, Общински съвет-Радомир
прие
Р Е Ш Е Н И Е № 236
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-РАДОМИР ПРИЕМА Отчет за
състоянието на общинската собственост и резултатите от
нейното управление по видове и категории обекти за периода месец
ноември 2019 година до месец ноември 2020 година.
/общ брой съветници-17, присъствали по време на гласуването – 17/
/”за”- 14,“против”- 2, “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 № 237
30.11.2020 г.
П Р О Т О К О Л № 15
Общински съвет-Радомир на свое заседание, проведено на 30.11.2020г. ,
обсъди първа точка от дневния ред –Докладни записки, Докладна записка,
вх.№ С-226/13.11.2020 г., относно одобряване на годишен отчет за изпълнение
на включените проекти в плана за действие на общинските концесии на
община Радомир и на действащите концесионни договори през 2019 година, с
вносител: Пламен Алексиев-кмет на община Радомир, както и становищата
на ПК“Стопанска политика, земеделие, гори, екология, устройство на
територията, строителство и транспорт“ и ПК „Европейски, национални и
други програми и проекти, работа с децата, младежки дейности, спорт и
туризъм“.

След извършеното гласуване, на основание чл.21, ал.1,т.8 от
ЗМСМА, чл.40, ал.2, т.2, във връзка с чл.40, ал.3, т.4 и чл.132, ал.2 от
Закона за концесиите, влязъл в сила от 01.01.2018 година, Общински
съвет-Радомир прие
Р Е Ш Е Н И Е № 237
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-РАДОМИР ОДОБРЯВА Годишен отчет
за изпълнение на включените проекти в плана за действие на
общинските концесии на община Радомир и на действащите
концесионни договори през 2019 година, представляващ
приложение, неразделна част от настоящото решение.
/общ брой съветници-17, присъствали по време на гласуването – 17/
/”за”- 14,“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 № 238
30.11.2020 г.
П Р О Т О К О Л № 15
Общински съвет-Радомир на свое заседание, проведено на 30.11.2020г. ,
обсъди първа точка от дневния ред –Докладни записки, Докладна записка,
вх.№ С-228/13.11.2020 г., относно приемане на доклад за подготовката за
зимен сезон 2020-2021 година, с вносител: Пламен Алексиев-кмет на община
Радомир, както и становищата на ПК“Стопанска политика, земеделие, гори,
екология, устройство на територията, строителство и транспорт“,
ПК“Бюджет, финанси и инвестиционна политика“, ПК“Обществен ред,
законност,
местно
самоуправление
и
общинска
собственост“,
ПК“Здравеопазване, социална политика, образование, наука, култура и
духовни дейности“, ПК „Европейски, национални и други програми и проекти,
работа с децата, младежки дейности, спорт и туризъм“ и ПК по етика и
противодействие на корупцията.

След станалите разисквания и извършеното гласуване, на основание
чл.21, ал.1,т.23 от ЗМСМА, Общински съвет-Радомир прие
Р Е Ш Е Н И Е № 238

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-РАДОМИР ПРИЕМА Доклад за
подготовката за зимен сезон 2020-2021 г. и с цел предприемане на
превантивни мерки за осигуряване на нормалното функциониране
на инфраструктурата, снабдяването и услугите за населението в
община Радомир.
/общ брой съветници-17, присъствали по време на гласуването – 17/
/”за”- 16,“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 № 239
30.11.2020 г.
П Р О Т О К О Л № 15
Общински съвет-Радомир на свое заседание, проведено на 30.11.2020г. ,
обсъди първа точка от дневния ред –Докладни записки, Докладна записка,
вх.№ С-232/19.11.2020 г., относно промени по бюджета на община Радомир за
2020 година, с вносител: Пламен Алексиев-кмет на община Радомир, както и
становищата на ПК“Стопанска политика, земеделие, гори, екология,
устройство на територията, строителство и транспорт“, ПК“Бюджет,
финанси и инвестиционна политика“, ПК“Обществен ред, законност, местно
самоуправление и общинска собственост“, ПК“Здравеопазване, социална
политика, образование, наука, култура и духовни дейности“, ПК „Европейски,
национални и други програми и проекти, работа с децата, младежки
дейности, спорт и туризъм“ и ПК по етика и противодействие на
корупцията.

След извършеното поименно гласуване, на основание чл.21,
ал.1,т.6 от ЗМСМА, във връзка с чл.124, ал.2 от Закона за публичните
финанси и чл.32, ал.2 от Наредбата за условията и реда за съставяне на
бюджетна прогноза за местните дейности за следващите три години, за
съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на общинския бюджет на
Община Радомир, Общински съвет-Радомир прие
Р Е Ш Е Н И Е № 239
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-РАДОМИР ИЗВЪРШВА промяна по
бюджета на Община Радомир за 2020 година в разходната част за
местни дейности, както следва:
1.НАМАЛЯВА плана на разходната част на бюджета в
частта за местни дейности с 44 000 лв., както следва по дейности:
1.1.Дейност 759 „Други дейности по културата“намаление в
размер на 40 000 лв.
1.2.Дейност 910 „Разходи за лихви“ намаление в размер на
4 000 лв.
2.ЗАВИШАВА плана на разходната част на бюджета с
27 285 лв. в частта му на разходите за делегирани от държавата

дейности, дофинансиране с приходи с общински характер, както
следва:
2.1.
Дофинансиране
на
държавна
дейност
322
„Неспециализирани училища без професионални гимназии“ в размер
на 27 285 лв., както следва:
♦СУ „Св.Св.Кирил и Методий“ град Радомир в размер на
3 116 лв.
♦ОУ „Христо Ботев“ село Дрен в размер на 11 587 лв.
♦ОУ „Христо Ботев“ село Гълъбник в размер на 12 582 лв.
3.ЗАВИШАВА плана на разходната част на бюджета с
16 715 лв. в частта му на разходите за местни дейности във
функция „Общи държавни служби“ по дейности, както следва:
3.1.В дейност 122 „Общинска администрация“ в размер на 880
лв. по §§ 42-19 „Помощи по решение на общински
съвет“.Икономията от средства за помощи на абитуриенти с
отличен успех в размер на 1 900 лв. да бъде пренасочена в помощи за
нуждаещи се от лечение граждани и увеличение на издръжката в
същата дейност с 14 835 лв.
3.2.В дейност 123 „Общински съвет“ в размер на 1 000 лв. за
възнаграждения и осигурителни вноски на персонал по
извънтрудови правоотношения.
4. ВЪЗЛАГА на кмета на община Радомир да отрази
промените по съответната функция, дейност и параграф на
единната бюджетна класификация.
/общ брой съветници-17, присъствали по време на поименното гласуване – 17/
/”за”- 16,“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 № 240
30.11.2020 г.
П Р О Т О К О Л № 15
Общински съвет-Радомир на свое заседание, проведено на 30.11.2020г. ,
обсъди първа точка от дневния ред –Докладни записки, Докладна записка,
вх.№ С-233/19.11.2020 г., относно определяне на дейностите по предоставяне
на топъл обяд от община Радомир като местна дейност по смисъла на закона
за публичните финанси, 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.1,т.23, чл.17, ал.1,т.7 от ЗМСМА и във връзка с § 1,
т.20 от допълнителните разпоредби на Закона за публичните финанси,
Общински съвет-Радомир прие
Р Е Ш Е Н И Е № 240

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-РАДОМИР ОПРЕДЕЛЯ дейността по
предоставяне на топъл обяд, която ще се реализира от Община
Радомир по целева програма „Обществени трапезарии“ от Фонд
„Социална закрила“ /ФСЗ/ като местна дейност, която не се
финансира като делегирана от държавата дейност.
/общ брой съветници-17, присъствали по време на гласуването – 17/
/”за”- 16,“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 № 241
30.11.2020 г.
П Р О Т О К О Л № 15
Общински съвет-Радомир на свое заседание, проведено на 30.11.2020г. ,
обсъди първа точка от дневния ред –Докладни записки, Докладна записка,
вх.№ С-221/12.11.2020 г., относно учредяване на безвъзмездно право на ползване
на част от недвижим имот-публична общинска собственост на „Домашен
социален патронаж-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“Обществен ред,
законност, местно самоуправление и общинска собственост“.

След извършеното поименно гласуване, на основание чл.21,
ал.1,т.8 от ЗМСМА, чл.39, ал.2,3 и 5 от ЗОС и чл.59 от Наредба за
общинската собственост, Общински съвет-Радомир прие
Р Е Ш Е Н И Е № 241
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-РАДОМИР:
1.УЧРЕДЯВА безвъзмездно право на ползване върху част от недвижим
имот-публична общинска собственост, представляващ помещение с обща
площ от 107 кв.м. от сграда с идентификатор 61577.501.920.2, находяща се в
град Радомир, ул.“Шар“ № 7 в двора на ЦДГ „Осми март“, актувана с АОС №
3701/16.08.2017 г. за осъществяване дейностите на Домашен социален
патронаж-град Радомир, както и за предоставянето на безплатен обяд в
условията на извънредна ситуация на уязвими граждани за срок до 10/десет/
години.
2.ВЪЗЛАГА на кмета на община Радомир да сключи договор за
безвъзмездно право на ползване върху имота с упълномощен представител на
Домашен социален патронаж – град Радомир.
/общ брой съветници-17, присъствали по време на поименното гласуване – 17/
/”за”- 17,“против”- няма, “въздържал се”-няма/

СВЕТОСЛАВ КИРИЛОВ/П/
Председател на Общински съвет-Радомир

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

Р Е Ш Е Н И Е № 242
30.11.2020 г.
П Р О Т О К О Л № 15
Общински съвет-Радомир на свое заседание, проведено на 30.11.2020г. ,
обсъди първа точка от дневния ред –Докладни записки, Докладна записка,
вх.№ С-218/11.11.2020 г., относно продажба на общинска недвижима
собственост – поземлени имоти с идентификатори 22085.70.469 и 22085.70.471
по КККР на село Долна Диканя, община Радомир, с вносител: Пламен
Алексиев-кмет на община Радомир, както и становищата на ПК“Обществен
ред, законност, местно самоуправление и общинска собственост“, ПК
„Стопанска политика, земеделие, гори, екология, устройство на
територията, строителство и транспорт“ и ПК“Бюджет, финанси и
инвестиционна политика“.

прие

След извършеното поименно гласуване, Общински съвет-Радомир
Р Е Ш Е Н И Е № 242

1.ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-РАДОМИР, на основание чл.8, ал.9
от ЗОС ДОПЪЛВА годишната програма за управление и
разпореждане с общинска собственост за 2020 година /приета с
решение № 56 по протокол № 5 от 31.01.2020 г. – списък на
недвижимите имоти-частна общинска собственост за продажба
по ЗОС през 2020 година/ с нова точка, в която вписва:
1.1. ПИ с идентификатор 22085.70.469 по КККР на село Долна
Диканя, община Радомир, с площ от 186 кв.м./сто осемдесет и
шест квадратни метра/, с начин на трайно ползване: за
селскостопански, горски, ведомствен път, при граници и съседи:
22085.73.140, 22085.72.482,22085.50.502, 22085.70.70.135, 22085.70.468,
актуван с АОС № 4244/01.10.2020 г.;
1.2.ПИ с идентификатор 22085.70.471 по КККР на село Долна
Диканя, община Радомир с площ от 508 кв.м./петстотин и осем
квадратни метра/, с начин на трайно ползване: за
селскостопански, горски, ведомствен път, при граници и съседи:

22085.73.142, 22085.50.502, 22085.73.6, 22085.70.470, 22085.70.136,
актуван с АОС № 4245/01.10.2020 г.;
2.ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-РАДОМИР, на основание чл.21,
ал.1,т.8 от ЗМСМА, чл.35, ал.1 от ЗОС и във връзка с чл.42, ал.1 от
Наредба за общинската собственост, ДАВА СЪГЛАСИЕ за
продажба чрез търг с явно наддаване на:
2.1.ПИ с идентификатор 22085.70.469 по КККР на село Долна
Диканя, община Радомир, с площ от 186 кв.м./сто осемдесет и
шест квадратни метра/, с начин на трайно ползване: за
селскостопански, горски, ведомствен път, при граници и съседи:
22085.73.140, 22085.72.482,22085.50.502, 22085.70.70.135, 22085.70.468,
актуван с АОС № 4244/01.10.2020 г., при първоначална тръжна цена
от 1 110.00 лв./хиляда сто и десет лева/ без включен ДДС,
определена от лицензиран оценител.
2.2.ПИ с идентификатор 22085.70.471 по КККР на село Долна
Диканя, община Радомир, с площ от 508 кв.м./петстотин и осем
квадратни метра/, с начин на трайно ползване: за
селскостопански, горски, ведомствен път, при граници и съседи:
22085.73.142, 22085.50.502, 22085.73.6, 22085.70.470, 22085.70.136,
актуван с АОС № 4245/01.10.2020 г., при първоначална тръжна цена
от 3 030.00 лв. /три хиляди и тридесет лева/ 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-17, присъствали по време на поименното гласуване – 17/
/”за”- 17,“против”- няма, “въздържал се”-няма/

СВЕТОСЛАВ КИРИЛОВ/П/
Председател на Общински съвет-Радомир

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

Р Е Ш Е Н И Е № 243
30.11.2020 г.
П Р О Т О К О Л № 15
Общински съвет-Радомир на свое заседание, проведено на 30.11.2020г. ,
обсъди първа точка от дневния ред –Докладни записки, Докладна записка,
вх.№ С-219/12.11.2020 г., относно продажба на общинска недвижима
собственост – УПИ VII-123в кв.12а по плана на село Старо село, община
Радомир, с вносител: Пламен Алексиев-кмет на община Радомир, както и
становищата на ПК“Обществен ред, законност, местно самоуправление и
общинска собственост“ и ПК“Бюджет, финанси и инвестиционна политика“.

След извършеното поименно гласуване, Общински съвет-Радомир

прие
Р Е Ш Е Н И Е № 243
1. ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-РАДОМИР, на основание чл.8, ал.
9 от ЗОС ДОПЪЛВА годишната Програма за управление и
разпореждане с общинска собственост за 2020 г. /приета с решение
№ 56 от протокол № 5 от 31.01.2020 г. - списък на недвижимите
имоти частна общинска собственост за продажба по ЗОС през
2020 г./ с нова точка, в която вписва имот представляващ УПИ
VII-123 в кв. 12а по плана на с. Старо село, Община Радомир, с площ
от 981 кв.м. /деветстотин осемдесет и един квадратни метра/,
отреден за жилищно строителство, одобрен със Заповед № III595/30.12.1969 г. на ОНС-Перник, незастроен, при граници: север –
УПИ VI-123 от кв. 12а, изток – улица, юг – УПИ VIII-общ. в кв.12а и
запад – край на регулация, актуван с АОС № 4251/06.10.2020 г.
2. ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-РАДОМИР, на основание чл. 21, ал.
1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 35, ал. 1 от ЗОС и във връзка с чл. 42, ал. 1 от
Наредба за общинската собственост ДАВА СЪГЛАСИЕ
за
продажба чрез търг с явно наддаване на УПИ VII-123 в кв. 12а по
плана на с. Старо село, Община Радомир, с площ от 981 кв.м.
/деветстотин осемдесет и един квадратни метра/, отреден за
жилищно строителство, одобрен със Заповед № III-595/30.12.1969 г.
на ОНС-Перник, незастроен, при граници: север – УПИ VI-123 от кв.

12а, изток – улица, юг – УПИ VIII-общ. в кв.12а и запад – край на
регулация, актуван с АОС № 4251/06.10.2020 г., при първоначална
тръжна цена от 6 759.09 лв. /шест хиляди седемстотин петдесет и
девет лева и девет 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-17, присъствали по време на поименното гласуване – 17/
/”за”- 17,“против”- няма, “въздържал се”-няма/

СВЕТОСЛАВ КИРИЛОВ/П/
Председател на Общински съвет-Радомир

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

Р Е Ш Е Н И Е № 244
30.11.2020 г.
П Р О Т О К О Л № 15
Общински съвет-Радомир на свое заседание, проведено на 30.11.2020г. ,
обсъди първа точка от дневния ред –Докладни записки, Докладна записка,
вх.№ С-220/12.11.2020 г., относно продажба на общинска недвижима
собственост – УПИ VII-общ. в кв.43 по плана на село Чуковец, община
Радомир, с вносител: Пламен Алексиев-кмет на община Радомир, както и
становищата на ПК“Обществен ред, законност, местно самоуправление и
общинска собственост“ и ПК“Бюджет, финанси и инвестиционна политика“.

След извършеното поименно гласуване, Общински съвет-Радомир

прие
Р Е Ш Е Н И Е № 244
1. ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-РАДОМИР, на основание чл.8, ал. 9
от ЗОС ДОПЪЛВА годишната Програма за управление и
разпореждане с общинска собственост за 2020 г. /приета с решение
№ 56 от протокол № 5 от 31.01.2020 г. - списък на недвижимите
имоти частна общинска собственост за продажба по ЗОС през
2020 г./ с нова точка, в която вписва имот представляващ УПИ
VII-общ. в кв. 43 по плана на с. Чуковец, Община Радомир, с площ
от 1075 кв.м. /хиляда седемдесет и пет квадратни метра/, отреден
за жилищно строителство, одобрен със Заповед № 517/30.10.1989 г.
на ОНС-Перник, незастроен, при граници: север – УПИ VI-общ. от
кв. 43, изток – край на регулация, юг – УПИ VIII-общ. от кв. 43 и
запад – улица, актуван с АОС № 4259/02.11.2020 г.
2. ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-РАДОМИР, на основание чл. 21, ал. 1,
т. 8 от ЗМСМА, чл. 35, ал. 1 от ЗОС и във връзка с чл. 42, ал. 1 от
Наредба за общинската собственост ДАВА СЪГЛАСИЕ
за
продажба чрез търг с явно наддаване на УПИ VII-общ. в кв. 43 по
плана на с. Чуковец, Община Радомир, с площ от 1075 кв.м. /хиляда
седемдесет и пет квадратни метра/, отреден за жилищно
строителство, одобрен със Заповед № 517/30.10.1989 г. на ОНСПерник, незастроен, при граници: север – УПИ VI-общ. от кв. 43,

изток – край на регулация, юг – УПИ VIII-общ. от кв. 43 и запад –
улица, актуван с АОС № 4259/02.11.2020 г., при първоначална
тръжна цена от 6 036.10 лв. /шест хиляди тридесет и шест лева и
десет 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-17, присъствали по време на поименното гласуване – 17/
/”за”- 17,“против”- няма, “въздържал се”-няма/

СВЕТОСЛАВ КИРИЛОВ/П/
Председател на Общински съвет-Радомир

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

Р Е Ш Е Н И Е № 245
30.11.2020 г.
П Р О Т О К О Л № 15
Общински съвет-Радомир на свое заседание, проведено на 30.11.2020г. ,
обсъди първа точка от дневния ред –Докладни записки, Докладна записка,
вх.№ С-229/13.11.2020 г., относно обявяване на имоти-публична общинска
собственост в частна общинска собственост, както и продажбата им, с цел
собствени приходи от бъдещи инвестиционни намерения, 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 и транспорт“.

След станалите разисквания и извършеното гласуване, на
основание чл.21, ал.1,т.23 от ЗМСМА, Общински съвет-Радомир прие
Р Е Ш Е Н И Е № 245

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-РАДОМИР ОТЛАГА за следващо свое
заседание обсъждането на докладна записка, вх.№ С-229/13.11.2020
година, относно обявяване на имоти публична общинска
собственост в частна общинска собственост, както и
продажбата им, с цел собствени приходи от бъдещи
инвестиционни намерения.
/общ брой съветници-17, присъствали по време на гласуването – 17/
/”за”- 17,“против”- няма, “въздържал се”-няма/

СВЕТОСЛАВ КИРИЛОВ/П/
Председател на Общински съвет-Радомир

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

Р Е Ш Е Н И Е № 246
30.11.2020 г.
П Р О Т О К О Л № 15
Общински съвет-Радомир на свое заседание, проведено на 30.11.2020г. ,
обсъди първа точка от дневния ред –Докладни записки, Докладна записка,
вх.№ С-230/16.11.2020 г., относно приемане на решение за изработване на
подробен устройствен план в обхват поземлен имот с идентификатор
61577.52.13 по кадастрална карта за землището на град Радомир, с вносител:
Пламен Алексиев-кмет на община Радомир, както и становищата на
ПК“Обществен ред, законност, местно самоуправление и общинска
собственост“ и ПК „Стопанска политика, земеделие, гори, екология,
устройство на територията, строителство и транспорт“.

След извършеното гласуване, на основание чл.124а, ал.1 от ЗУТ, Общински съветРадомир прие

Р Е Ш Е Н И Е № 246
1.На основание чл.124а, ал.1 от ЗУТ, във връзка с чл.124б, ал.1
от ЗУТ, ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-РАДОМИР ОДОБРЯВА задание за
изработване на ПУП-ПЗ за поземлен имот с идентификатор
61577.52.13 по кадастрална карта за землището на град Радомир,
община Радомир.
2.ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-РАДОМИР, на основание чл.124а, ал.1
от ЗУТ РАЗРЕШАВА да бъде изработен подробен устройствен
план /ПУП-ПЗ/ в обхват имот с идентификатор 61577.52.13 по
кадастрална карта за землището на град Радомир, община
Радомир, съгласно одобреното в точка 1 на настоящото решение
задание по възлагане и за сметка на заинтересованите лица.
Допълнителни указания по обема и съдържанието на ПУППЗ и необходимите съгласувания да се дадат от главен архитект
на община Радомир.
Съгласно чл.124б, ал.2 от ЗУТ 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 ЗУТ решението на Общински
съвет-Радомир по чл.124а, ал.1 не подлежи на оспорване.

/общ брой съветници-17, присъствали по време на гласуването – 15/
/”за”- 14,“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 № 247
30.11.2020 г.
П Р О Т О К О Л № 15
Общински съвет-Радомир на свое заседание, проведено на 30.11.2020г. ,
обсъди първа точка от дневния ред –Докладни записки, Докладна записка,
вх.№ С-231/16.11.2020 г., относно приемане на решение за изработване на
подробен устройствен план в обхват поземлен имот с идентификатор
61577.52.5 по кадастрална карта за землището на град Радомир, с вносител:
Пламен Алексиев-кмет на община Радомир, както и становищата на
ПК“Обществен ред, законност, местно самоуправление и общинска
собственост“ и ПК „Стопанска политика, земеделие, гори, екология,
устройство на територията, строителство и транспорт“.

След извършеното гласуване, на основание чл.124а, ал.1 от ЗУТ,
Общински съвет-Радомир прие
Р Е Ш Е Н И Е № 247
1.На основание чл.124а, ал.1 от ЗУТ, във връзка с чл.124б, ал.1
от ЗУТ, ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-РАДОМИР ОДОБРЯВА задание за
изработване на ПУП-ПРЗ за поземлен имот с идентификатор
61577.52.5 по кадастрална карта за землището на град Радомир,
община Радомир.
2.ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-РАДОМИР, на основание чл.124а, ал.1
от ЗУТ, РАЗРЕШАВА да бъде изработен подробен устройствен
план /ПУП-ПРЗ/ в обхват имот с идентификатор 61577.52.5 по
кадастрална карта за землището на град Радомир, община
Радомир, съгласно одобреното в точка 1 на настоящото решение
задание по възлагане и за сметка на заинтересованите лица.
При необходимост допълнителни указания по обема и
съдържанието на ПУП-ПЗ да се дадат от главен архитект на
община Радомир.
Съгласно чл.124б, ал.2 от ЗУТ 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 ЗУТ решението на Общински
съвет-Радомир по чл.124а, ал.1 не подлежи на оспорване.
/общ брой съветници-17, присъствали по време на гласуването – 15/
/”за”- 15,“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 № 248
30.11.2020 г.
П Р О Т О К О Л № 15
Общински съвет-Радомир на свое заседание, проведено на 30.11.2020г. ,
обсъди първа точка от дневния ред –Докладни записки, Докладна записка,
вх.№ С-216/29.10.2020 г., относно актуализиране обема и начина на ползване на
дървесина от общинските горски територии през 2021 година, 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 и транспорт“.

След извършеното поименно гласуване, на основание чл.21,
ал.1,т.23 от ЗМСМА, във връзка с чл.114, ал.1 от ЗГ и чл.7, ал.1, ал.3, ал.4
от Наредба за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в
горските територии – държавна и общинска собственост и за ползването
на дървесина и недървесни горски продукти от тях, Общински съветРадомир прие
Р Е Ш Е Н И Е № 248
1. ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-РАДОМИР ПРИЕМА актуализиран
обем на ползване на дървесина от горските територии общинска собственост за 2021 г. в съответствие с
получените данни от маркирането и сортиментирането на
определените за дърводобив отдели 297 „б“ и 346 „з“ в размер
на 3280 куб. м . стояща маса – прогнозно количество.
2. Ползването да бъде планирано чрез продажба на стояща
дървесината на корен, след провеждане на открит конкурс –
търг с явно наддаване, съгласно Наредбата за условията и
реда за възлагане изпълнението на дейности в горските
територии – държавна и общинска собственост и за
ползването на дървесина и недървесни горски продукти и
осъществено в съответствие с Горскостопанския план на
община Радомир, утвърден със Заповед № РД-05-

511/07.11.2013г. на РДГ Кюстендил и изискванията на Закона
за горите и подзаконовите нормативни актове.
3. Като база за началните цени за различните асортименти да
се ползват достигнатите при продажбата от ТП ДГС
Радомир.
4. При констатирано масово съхнене в насажденията, налагащо
провеждането на санитарни сечи, такива да се провеждат,
чрез възлагане по реда на чл.27, ал. 1, т.3 от Наредбата за
условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в
горските територии – държавна и общинска собственост и
за ползването на дървесина и недървесни горски продукти –
договаряне без конкурс, като добитата дървесина се продава
по ценоразпис, одобрен от Общинския съвет.
5. ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-РАДОМИР УПЪЛНОМОЩАВА кмета
на община Радомир да утвърждава годишния план за
дърводобив от общинските горски територии с конкретните
насаждения, в които ще се извършва сечта.
/общ брой съветници-17, присъствали по време на поименното гласуване – 15/
/”за”- 15,“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 № 249
30.11.2020 г.
П Р О Т О К О Л № 15
Общински съвет-Радомир на свое заседание, проведено на 30.11.2020г. ,
обсъди първа точка от дневния ред –Докладни записки, Докладна записка,
вх.№ С-224/12.11.2020 г., относно предоставяне на имоти-полски пътища,
определени по реда на чл.37в от Закона за собствеността и ползването на
земеделските земи /ЗСПЗЗ/ за стопанската 2020-2021 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 и транспорт“.

След извършеното поименно гласуване, на основание чл.21, ал.1,т.8
от ЗМСМА и чл.37в, ал.16 и ал.17 от ЗСПЗЗ, Общински съвет-Радомир
прие
Р Е Ш Е Н И Е № 249
I. ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-РАДОМИР ДАВА СЪГЛАСИЕ да се
предоставят за временно и възмездно ползване за стопанската
2020/2021 година общинските полски пътища, заявени от
земеделските производители и включени в съответните блокове за
земеделско ползване, определени със заповед на директора на
Областна дирекция „Земеделие“-град Перник по цена в размер на
средното рентно плащане за съответното землище, но не по-малко
от размера на годишния наем в лв/дка при ползване на земеделска
земя от общинския поземлен фонд на територията на Община
Радомир, както следва:
селата: Долни Раковец, Червена могила, Чуковец, Старо село,
Друган, Дрен, Стефаново, Негованци, Долна Диканя, Владимир,
Касилаг, Кондофрей, Жедна, Горна Диканя-ОЗ и ТН, Копаница,
Бобораци, Гълъбник и Житуша, община Радомир.
II.Ползвателят, на който са предоставени полските пътища,
осигурява достъп до имотите, декларирани и заявени за ползване в
реални граници през следващата стопанска 2020/2021 година.

III.ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-РАДОМИР УПЪЛНОМОЩАВА кмета
на община Радомир да сключи договори за ползване на полските
пътища.
/общ брой съветници-17, присъствали по време на поименното гласуване – 15/
/”за”- 15,“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 № 250
30.11.2020 г.
П Р О Т О К О Л № 15
Общински съвет-Радомир на свое заседание, проведено на 30.11.2020г. ,
обсъди първа точка от дневния ред –Докладни записки, Докладна записка,
вх.№ С-217/05.11.2020 г., относно предоставяне на имоти, придобити от
общината по реда на чл.19, ал.1 от ЗСПЗЗ по искане на общинска служба
„Земеделие“-град Радомир, на граждани – имот в землището на град Радомир,
местност „Черна гора“ – на наследниците на Николина Стоева Велинова,
бивш жител на град Радомир, с вносител: Пламен Алексиев-кмет на община
Радомир, както и становищата на ПК“Обществен ред, законност, местно
самоуправление и общинска собственост“ и ПК „Стопанска политика,
земеделие, гори, екология, устройство на територията, строителство и
транспорт“.

След извършеното поименно гласуване и във връзка с постъпило
искане от общинска служба „Земеделие“ град Радомир с вх.№ АО-08-0080/23.10.2020 г., направено по реда на параграф 27, ал.2 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 град Радомир, Община
Радомир, Общински съвет-Радомир прие
Р Е Ш Е Н И Е № 250
ОБЩИНСКИ
СЪВЕТ-РАДОМИР
ПРЕДОСТАВЯ
на
наследниците на Николина Стоева Велинова – бивш жител на град
Радомир:
1.Имот с идентификатор 61577.107.21, с площ от 2223 кв.м.
/две хиляди двеста двадесет и три квадратни метра/, с начин на
трайно ползване други посевни площи, находящ се в землището на
гр.Радомир, местност „Черна гора“, съгласно скица - проект за
разделяне /делба/ на поземлен проектен имот с идентификатор
61577.107.21 и Решение № 50 от 10.03.1993г. на Поземлена комисия

гр.Радомир. Имот с идентификатор 61577.107.21 е образуван от
имот с идентификатор 61577.107.15 /номер по предходен план
107015/, целият с площ от 192440 кв.м. /сто деветдесет и две хиляди
четиристотин и четиридесет квадратни метра/, актуван с АОС
№ 4153/06.04.2020г., придобит от Общината по реда на чл.19, ал.2
от ЗСПЗЗ.
/общ брой съветници-17, присъствали по време на поименното гласуване – 15/
/”за”- 15,“против”- няма, “въздържал се”-няма/

СВЕТОСЛАВ КИРИЛОВ/П/
Председател на Общински съвет-Радомир

