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 № 252
29.12.2020 г.
П Р О Т О К О Л № 17
Общински съвет-Радомир на свое заседание, проведено на 29.12.2020г. ,
обсъди първа точка от дневния ред –Докладни записки, Докладна записка,
вх.№ С-248/16.12.2020 г., относно приемане на План за работата на Общински
съвет-Радомир през 2021 година, с вносител: Светослав Кирилов – председател
на ОбС-Радомир, както и становищата на ПК „Обществен ред, законност,
местно самоуправление и общинска собственост“, ПК „Бюджет, финанси и
инвестиционна политика“, ПК“Стопанска политика, земеделие, гори,
екология, устройство на територията, строителство и транспорт“,
ПК“Европейски програми и проекти, работа с децата, младежки дейности,
спорт и туризъм“, ПК“Здравеопазване, социална политика, образование,
наука, култура и духовни дейности“ 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 № 252

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-РАДОМИР ПРИЕМА План за
работата на Общински съвет-Радомир за 2021 година
/приоритетни теми за разглеждане на заседания/.
/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 № 253
29.12.2020 г.
П Р О Т О К О Л № 17
Общински съвет-Радомир на свое заседание, проведено на 29.12.2020г. ,
обсъди първа точка от дневния ред –Докладни записки, Докладна записка,
вх.№ С-241/09.12.2020 г., относно откриване на социална услуга „Асистентска
подкрепа“ град Радомир – делегирана от държавата дейност от 01.01.2021
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 писмо на АСП с
изх.№ 08-00-15592 от 24.11.2020 г., чл.25, ал.1 и ал.2, т.3 и т.4 от Закона за социалните
услуги, чл.83, ал.1 от Правилника за прилагане на Закона за социалните услуги, чл.21,
ал.1,т.23 от ЗМСМА и чл.5, т.28 от Правилника за организацията и дейността на
Общински съвет-Радомир, неговите комисии и взаимодействието му с общинската
администрация, Общински съвет-Радомир прие

Р Е Ш Е Н И Е № 253
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-РАДОМИР ДАВА СЪГЛАСИЕ за откриване на
социална услуга „Асистентска подкрепа“ – град Радомир като делегирана
държавна дейност от 01.01.2021 г. с определен стандарт за финансиране на
един ползвател за една година 3 985 лв. Числеността на персонала се определя
по методика, а средствата за издръжка и работни заплати се определят по
стандарт като делегирана държавна дейност от Министерство на
финансите.
Финансовото управление на социалната услуга „Асистентска
подкрепа“да е като отделна бюджетна структура.
ДЕЛЕГИРАТ СЕ правомощия на кмета на община Радомир да утвърди
правилата, процедурите и образците на документи във връзка с
предоставянето на услугата, както и да осъществява контрола и да възлага
мониторинга на услугата.
/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 № 254
29.12.2020 г.
П Р О Т О К О Л № 17
Общински съвет-Радомир на свое заседание, проведено на 29.12.2020г. ,
обсъди първа точка от дневния ред –Докладни записки, Докладна записка,
вх.№ С-252/17.12.2020 г., относно промени в групите общински жилища, 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 № 254
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-РАДОМИР, на основание чл.42 от ЗОС
и чл.3, ал.1 и ал.2 от Наредба за общинските жилища ОПРЕДЕЛЯ
групите жилища по ал. 1, както следва:
1. В общинския жилищен фонд в групата „жилища за
настаняване под наем на граждани с установени жилищни нужди”
са включени следните апартаменти:
- ж.к.”Тракия” бл.1, вх. Б, ет.8, ап.22
2. В общинския жилищен фонд в групата „резервни жилища”
остават включени:
- ж.к.”Тракия” бл.1 вх. В, ет.8, ап.23
- ж.к.”Тракия” бл.1 вх. А, ет.8, ап.23
- ж.к.”Тракия” бл.7 вх. В, ет.5, ап.63
- ж.к. ”Тракия” бл.3,вх.В,ет.5,ап.58
3. В общинския жилищен фонд в групата ”ведомствени
жилища” остават включени:
- ул. ”Христо Ботев” №15 бл.1, ет.2, ап.6

- ул. ”Христо Ботев” №15 бл.1,ет.5, ап.14
4. В общинския жилищен фонд в групата ”жилища за
продажба” остават включени следните апартаменти:
- ж.к.”Тракия” бл.1, вх.Б, ет.8, ап.24

/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 № 255
29.12.2020 г.
П Р О Т О К О Л № 17
Общински съвет-Радомир на свое заседание, проведено на 29.12.2020г. ,
обсъди първа точка от дневния ред –Докладни записки, Докладна записка,
вх.№ С-257/18.12.2020 г., относно актуализация на поименен списък на
капиталовите разходи за 2020 година, с вносител: Пламен Алексиев-кмет на
община Радомир, както и становищата на ПК „Обществен ред, законност,
местно самоуправление и общинска собственост“ и ПК“Бюджет,финанси и
инвестиционна политика“.

След извършеното поименно гласуване, на основание чл.21, ал.1,т.6 от ЗМСМА,
чл.124, ал.3 и ал.4 от Закона за публичните финанси и във връзка с чл.32, ал.3 и ал.4 от
Наредбата за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местни дейности за
следващите три години и за съставяне, приемане и отчитане на общинския бюджет на
община Радомир, Общински съвет-Радомир прие

Р Е Ш Е Н И Е № 255
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-РАДОМИР:
1.ДАВА СЪГЛАСИЕ да бъде извършена компенсирана промяна между
показателите на капиталовите разходи, както и между отделните обекти в
поименния списък за 2020 година на Община Радомир в държавни и местни
дейности, съгласно справка Приложение № 1, неразделна част от настоящото
решение.
2.ДАВА СЪГЛАСИЕ с реализираната икономия от обекти,
финансирани от собствени бюджетни средства в размер на 28 603лв. да бъде
увеличена разходната част във функция VI, група А, дейност 603
„Водоснабдяване и канализация“ - § 10-00 „Издръжка“ в размер на 28 603 лв.
3.ВЪЗЛАГА на кмета на Община Радомир да отрази съответната
компенсирана промяна.
/общ брой съветници-17, присъствали по време на поименното гласуване – 16/
/”за”- 13,“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 № 256
29.12.2020 г.
П Р О Т О К О Л № 17
Общински съвет-Радомир на свое заседание, проведено на 29.12.2020г. ,
обсъди първа точка от дневния ред –Докладни записки, Докладна записка,
вх.№ С-255/17.12.2020 г., относно определяне размера на индивидуалните
основни месечни заплати на кмет на община и кметове на кметства в община
Радомир за 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“Бюджет,финанси и
инвестиционна политика“.

След извършеното поименно гласуване, на основание чл.21,
ал.1,т.5 и чл.38, ал.7 от ЗМСМА, чл.5, ал.16 от ПМС № 67 за заплатите
в бюджетните организации и дейности, чл.5, т.4 и т.5 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 № 256
1.ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-РАДОМИР ОПРЕДЕЛЯ основно
трудово възнаграждение на кмета на Община Радомир и на
кметовете на кметства, считано от 01.01.2021 г., както следва:
1.1.Кмет на Община Радомир – 44 % от максимално определения
размер, съгласно чл.5, ал.16 от ПМС № 67/2010 г. или 2 618 лв.;
1.2.Кметове на кметства с население над 500 души /кметство
село Дрен, Община Радомир/ - 24 % от максимално определения
размер, съгласно чл.5, ал.16 от ПМС № 67/2010 г. или 1 428 лв.;
1.3.Кметове на кметства с население от 350 до 500 души:
♦ Кметство село Извор, Община Радомир – 23 % от
максимално определения размер, съгласно чл.5, ал.16 от ПМС №
67/2010 г. или 1 368 лв.;
♦ Кметство село Друган, Община Радомир – 23 % от
максимално определения размер, съгласно чл.5, ал.16 от ПМС №
67/2010 г. или 1 368 лв;

2.Към основните месечни възнаграждения, определени в точка
1 се начисляват допълнителни месечни възнаграждения за трудов
стаж и професионален опит – 1 на сто за всяка прослужена година,
определен с вътрешните правила за работна заплата на Община
Радомир.
3. От начислените възнаграждения по точка 1 и точка 2 се
правят удръжки за сметка на осигурените лица за осигурителни
вноски по Кодекса за социално осигуряване, Закона за здравно
осигуряване, за данък съгласно Закона за данъците върху доходите
на физическите лица и други удръжки, определени със закон.
/общ брой съветници-17, присъствали по време на поименното гласуване – 16/
/”за”- 13,“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 № 257
29.12.2020 г.
П Р О Т О К О Л № 17
Общински съвет-Радомир на свое заседание, проведено на 29.12.2020г. ,
обсъди първа точка от дневния ред –Докладни записки, Докладна записка,
вх.№ С-247/15.12.2020 г., относно продължаване срока за погасяване на
отпуснат безлихвен заем на „Байкал 1“ЕООД град Радомир, с Решение № 34 по
Протокол № 2 от 26.02.2019 г.на Общински съвет-Радомир, с вносител:
Пламен Алексиев-кмет на община Радомир, както и становищата на ПК
„Обществен ред, законност, местно самоуправление и общинска
собственост“ и ПК“Бюджет,финанси и инвестиционна политика“.

След 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 № 257

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-РАДОМИР ДАВА СЪГЛАСИЕ срокът
за погасяване на безлихвен заем, отпуснат на „Байкал 1“ЕООД
град Радомир с Решение № 34 по Протокол № 2 от 26.02.2019 г. и
продължен с една година с Решение № 37 от 30.12.2019 г., да бъде
продължен с още 1/една/ година за погасяване на остатъка от
25 000лв.
/общ брой съветници-17, присъствали по време на поименното гласуване – 16/
/”за”- 12,“против”- 1, “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 № 258
29.12.2020 г.
П Р О Т О К О Л № 17
Общински съвет-Радомир на свое заседание, проведено на 29.12.2020г. ,
обсъди първа точка от дневния ред –Докладни записки, Докладна записка,
вх.№ С-245/14.12.2020 г., относно определяне размера на такса „битови
отпадъци“ за периода 01.01.2021 г. до 31.12.2021 г., с вносител: Пламен Алексиевкмет на община Радомир, както и становищата на ПК „Обществен ред,
законност, местно самоуправление и общинска собственост“, ПК „Бюджет,
финанси и инвестиционна политика“, ПК“Стопанска политика, земеделие,
гори, екология, устройство на територията, строителство и транспорт“,
ПК“Европейски програми и проекти, работа с децата, младежки дейности,
спорт и туризъм“, ПК“Здравеопазване, социална политика, образование,
наука, култура и духовни дейности“ и ПК по етика и противодействие на
корупцията.

След станалите разисквания и извършеното поименно гласуване,
на основание чл.21, ал.1,т.7 от ЗМСМА и съгласно чл.62 и чл.66 от
ЗМДТ, Общински съвет-Радомир прие
Р Е Ш Е Н И Е № 258

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-РАДОМИР:
I.ОДОБРЯВА план-сметка за необходимите разходи по
поддържане на чистотата на територията на Община Радомир
за 2021 година за всяка дейност поотделно, както следва:
1.Събиране на битовите отпадъци и транспортирането
им до инсталации и съоръжения за третирането им , с
изключение на разделното събиране и транспортирането
на битовите отпадъци, попадащи в управлението на
масово разпространени отпадъци по ЗУО – 950 000,00 лв.
без ДДС
2.Проучване, проектиране, изграждане, поддържане,
експлоатация, закриване и мониторинг на депа за БО и/или
други инсталации или съоръжения за оползотворяване
и/или обезвреждане на битови отпадъци включително

отчисленията по чл. 60 и 64 от ЗУО – 1 175 978,00 лв. без
ДДС
3.Зимно и лятно почистване на уличните платна,
площадите, алеите, парковете и други територии от
населените места и селищните образувания в общината,
предназначени за обществено ползване – 169 500,00 лв. без
ДДС.
Необходими средства за 2021 г. – 2 295 478,00 лв. без ДДС
Необходими средства за 2021 г. – 2 622 624,00 лв. с ДДС
ІІ. Като основа за определяне на такса битови отпадъци се
приема данъчната оценка на недвижимите имоти, определена по
смисъла на чл. 20 и чл. 21 от ЗМДТ.
В Закона за местните данъци и такси, законодателят е
постановил “Таксата за битови отпадъци” да бъде определена в
левове според количеството на битовите отпадъци. Когато не
може да се установи количеството на битовите отпадъци,
размерът на таксата се определя в левове на ползвател или
пропорционално върху основа, определена от общинския съвет
/чл. 67 ЗМДТ/.
Ползването на основа, която е различна от данъчната
оценка на недвижимите имоти, тяхната балансова стойност или
пазарната им цена, с изменението на Закона за местните данъци и
такси, обнародвано в ДВ бр. 88 от 03.11.2017 г., е отложено за 2022
г. Прилагането на друг вид основа за облагане с такса, образецът и
редът за изготвянето на план сметката, ще се определят с
наредба на Министерския съвет до 31.03.2021 г.
Поради обстоятелството, че различните субекти –
физически лица и предприятията за жилищните имоти, имат
различни потребителски нужди и ползват общи съдове,
справедливо е да се определи размера на таксата битови
отпадъци пропорционално върху данъчната основа. Това е в
съответствие с чл. 67, ал. 2 от ЗМДТ, съобразявайки се с
нормите на чл. 7 и чл. 8, ал. 1, т. 3 от закона и не противоречи на
разпоредбата на чл. 67, ал. 1 от ЗМДТ.
Залегналият основен принцип за справедливост и
съразмерност при определяне на таксите е продиктуван и от

факта, че битовите отпадъци се изхвърлят в общи съдове от
живущите.
Друг мотив за избора и начина за определяне на таксата
за битови отпадъци, е невъзможността да се определи, според
документите за собственост и адресната регистрация на
собствениците или ползвателите на имота, дали те
действително са ползватели на същия, колко членове на
семейството го обитават, за да е налице принципа на
справедливо разпределение според количеството битови
отпадъци, които се генерират.
Мотивите за избора на основа, върху която да се определя
таксата за битови отпадъци са следните: цели се по – голяма
справедливост при определяне и заплащане на таксата за битови
отпадъци, като размера в случая е пропорционално върху
данъчната основа. Размерът на таксата не може да се определи на
ползвател, поради невъзможността да се установи обективното
количество на битовите отпадъци на всеки потребител. Освен
това различните субекти имат различни потребителски нужди.
Предвид на изложеното Общинският съвет счита, че следва да
определи данъчната оценка на недвижимите имоти за основа за
определяне на размера на таксата за всеки конкретен имот. Този
начин е справедлив, тъй като данъчната оценка е един обективен
критерий.
ІІІ. Информацията по т. ІІ се предоставя от отдел “Местни
данъци и такси” при Община Радомир.
ІV.ОПРЕДЕЛЯ такса “битови отпадъци” за периода от
01.01.2021 г. до 31.12.2021 г. за всяка услуга поотделно в размер,
както
следва:
4.1. За жилищни, нежилищни, вилни и незастроени имоти на
граждани, както и за жилищни имоти на предприятия на
територията на град Радомир – 5,0 ‰ върху данъчната им оценка.
Разпределението на промила по видове услуги е:
- за сметосъбиране и сметоизвозване – 1,4 ‰
- за обезвреждане на битови отпадъци в депа – 1,7 ‰
- за чистотата на територията за обществено ползване – 1,9
‰

4.2. За жилищни, нежилищни, вилни и незастроени имоти на
граждани, както и за жилищни имоти на предприятия извън
територията на град Радомир – 9,0 ‰ върху данъчната им оценка.
Разпределението на промила по видове услуги е:
- за сметосъбиране и сметоизвозване – 3,0 ‰
- за обезвреждане на битови отпадъци в депа – 4,1 ‰
- за чистотата на територията за обществено ползване – 1,9
‰
4.3. За нежилищни имоти на предприятията – 7,0 ‰ върху
данъчната им оценка.
Разпределението на промила по видове услуги е:
- за сметосъбиране и сметоизвозване – 2,0 ‰
- за обезвреждане на битови отпадъци в депа – 3,1 ‰
- за чистотата на територията за обществено ползване – 1,9
‰
V. За включените имоти в т. 3 от Заповед № 768/29.10.2020 г.
на Кмета на Община Радомир /по чл.63 от ЗМДТ/ се заплаща
такса битови отпадъци в размер на – 2 ‰, както следва:
- за обезвреждане на битови отпадъци в депа – 1 ‰
- за чистотата на територията за обществено ползване – 1 ‰.
/общ брой съветници-17, присъствали по време на поименното гласуване – 16/
/”за”- 11,“против”- 3, “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 № 259
29.12.2020 г.
П Р О Т О К О Л № 17
Общински съвет-Радомир на свое заседание, проведено на 29.12.2020г. ,
обсъди първа точка от дневния ред –Докладни записки, Докладна записка,
вх.№ С-243/10.12.2020 г., относно предоставяне на имоти-полски пътища,
определени по реда на чл.37в от Закона за собствеността и ползването на
земеделските земи за стопанската 2020-2021 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.8 от ЗМСМА и чл.37в, ал.16 и ал.17 от ЗСПЗЗ, Общински съветРадомир прие
Р Е Ш Е Н И Е № 259
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: Николаево, Борнарево, Прибой, Поцърненци,
Радибош, Беланица и Кошарите, 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 г.

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 – 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 № 260
29.12.2020 г.
П Р О Т О К О Л № 17
Общински съвет-Радомир на свое заседание, проведено на 29.12.2020г. ,
обсъди първа точка от дневния ред –Докладни записки, Докладна записка,
вх.№ С-242/10.12.2020 г., относно дарение на община Радомир на мобилно
приложение за двупосочна връзка с гражданите, с вносител: Емил Крумов –
общински съветник, както и становищата на ПК „Обществен ред, законност,
местно самоуправление и общинска собственост“, ПК „Бюджет, финанси и
инвестиционна политика“, ПК“Стопанска политика, земеделие, гори,
екология, устройство на територията, строителство и транспорт“,
ПК“Европейски програми и проекти, работа с децата, младежки дейности,
спорт и туризъм“, ПК“Здравеопазване, социална политика, образование,
наука, култура и духовни дейности“ и ПК по етика и противодействие на
корупцията.

След станалите разисквания и извършеното поименно гласуване,
на основание чл.21, ал.1,т.23 от ЗМСМА, Общински съвет-Радомир прие
Р Е Ш Е Н И Е № 260

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-РАДОМИР НЕ ПРИЕМА докладна
записка, вх.№ С-242/10.12.2020 г., относно дарение на община
Радомир на мобилно приложение за двупосочна връзка с
гражданите.
/общ брой съветници-17, присъствали по време на поименното гласуване – 15/
/”за”- 2,“против”- 6, “въздържал се”-7/

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 № 261
29.12.2020 г.
П Р О Т О К О Л № 17
Общински съвет-Радомир на свое заседание, проведено на 29.12.2020г. ,
обсъди първа точка от дневния ред –Докладни записки, Докладна записка,
вх.№ С-249/17.12.2020 г., относно продажба на общинска недвижима
собственост – УПИ II в кв.20 по плана на село Старо село, 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 извършеното поименно гласуване, Общински съвет-Радомир

прие
Р Е Ш Е Н И Е № 261
1. ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-РАДОМИР, на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от
ЗМСМА, чл. 35, ал. 1 от ЗОС и във връзка с чл. 42, ал. 1 от Наредба за
общинската собственост ДАВА СЪГЛАСИЕ за продажба чрез търг с явно
наддаване на УПИ II в кв. 20 по плана на с. Старо село, Община Радомир, с
площ от 1109 кв.м., отреден за жилищно строителство, одобрен със Заповед
№ III-595/30.12.1969 г. на ОНС-Перник, незастроен, при граници: север – улица,
изток – УПИ III от кв. 20, юг – край на регулация и запад – УПИ I-общ. от кв.
20, актуван с АОС № 4268/12.11.2020 г., при първоначална тръжна цена от
7 572.13 лв. /седем хиляди петстотин седемдесет и два лева и тринадесет
стотинки/, без включен ДДС, определена от лицензиран оценител.
2. ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-РАДОМИР ВЪЗЛАГА на Кмета на Община
Радомир да проведе процедурата по търга, съгласно Наредба за общинската
собственост и сключи договор за продажбата със спечелилия търга.
/общ брой съветници-17, присъствали по време на поименното гласуване – 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 № 262
29.12.2020 г.
П Р О Т О К О Л № 17
Общински съвет-Радомир на свое заседание, проведено на 29.12.2020г. ,
обсъди първа точка от дневния ред –Докладни записки, Докладна записка,
вх.№ С-251/17.12.2020 г., относно продажба на общинска недвижима
собственост – УПИ I-общ. в кв.182 по плана на село Горна Диканя, 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 извършеното поименно гласуване, Общински съвет-Радомир

прие
Р Е Ш Е Н И Е № 262
1. ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-РАДОМИР, на основание чл. 21, ал.
1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 35, ал. 3 от ЗОС и във връзка с чл. 43, ал. 1 и
2, и чл. 61, ал.1 и 2 от Наредба за общинската собственост ДАВА
СЪГЛАСИЕ за продажба на УПИ I-общ. в кв. 182 по плана на с.
Горна Диканя, Община Радомир с площ от 497 кв.м., отреден за
жилищно строителство, застроен, одобрен със Заповед № III144/27.03.1981 г. на ОНС- Перник и изменен със Заповед №
142/11.02.2019 г. на Кмета на Община Радомир, при граници: север –
край на регулация, изток – край на регулация, юг – УПИ II-2022 от
кв. 182 и запад – улица, актуван с АОС № 4271/17.11.2020 г. на
Лъчезар Йорданов Славов, с постоянен адрес гр. София, ж.к. „Овча
купел“ бл. 9, вх. Ж, ет. 6, ап. 97 и Алла Славова, с постоянен адрес
гр. София, ж.к. „Овча купел“ бл. 9, вх. Ж, ет. 6, ап. 97 за сумата от
3 049.59 лв. /три хиляди четиридесет и девет лева и петдесет и
девет 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-17, присъствали по време на поименното гласуване – 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 № 263
29.12.2020 г.
П Р О Т О К О Л № 17
Общински съвет-Радомир на свое заседание, проведено на 29.12.2020г. ,
обсъди първа точка от дневния ред –Докладни записки, Докладна записка,
вх.№ С-253/17.12.2020 г., относно продажба на общинска недвижима
собственост – УПИ Х-36 в кв.1 по плана на село Дебели лаг, 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“.

прие

След извършеното поименно гласуване, Общински съвет-Радомир
Р Е Ш Е Н И Е № 263

1. ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-РАДОМИР, на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от
ЗМСМА, чл. 35, ал. 3 от ЗОС и във връзка с чл. 43, ал. 1 и 2, и чл. 61, ал.1 и 2 от
Наредба за общинската собственост ДАВА СЪГЛАСИЕ за продажба на УПИ
X-36 в кв. 1 по плана на с. Дебели лаг, Община Радомир с площ от 854 кв.м.,
отреден за жилищно строителство, застроен, одобрен със Заповед №
26/25.01.1989 г. на ОНС- Перник, при граници: север – УПИ XI-36 от кв. 1, изток
– УПИ IX-35 от кв. 1, юг - улица и запад – улица, актуван с АОС №
4270/17.11.2020 г. на Данаил Ангелов Ганев, с постоянен адрес гр. София, ж.к.
„Люлин“ бл. 333, вх. В, ет. 3, ап. 17 за сумата от 4 742.54 лв. /четири хиляди
седемстотин четиридесет и два лева и петдесет и четири 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-17, присъствали по време на поименното гласуване – 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 № 264
29.12.2020 г.
П Р О Т О К О Л № 17
Общински съвет-Радомир на свое заседание, проведено на 29.12.2020г. ,
обсъди първа точка от дневния ред –Докладни записки, Докладна записка,
вх.№ С-254/17.12.2020 г., относно продажба на общинска недвижима
собственост – част от улица в кв.47а по плана на село Долна Диканя, 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 извършеното поименно гласуване, Общински съвет-Радомир
прие

Р Е Ш Е Н И Е № 264

1. ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-РАДОМИР, на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от
ЗМСМА, чл. 34, ал. 4 от ЗОС и във връзка с чл. 47, ал. 2 от Наредба за
общинската собственост ДАВА СЪГЛАСИЕ за продажба на 329 кв.м.,
представляващ част от улица с осови точки 319-320 в кв. 47а по плана на с.
Долна Диканя, Община Радомир, придаваеми по регулация и попадащи в УПИ
VІ-967 в кв. 47а по плана на с. Долна Диканя, Община Радомир, одобрен със
Заповед № РД-4-26/28.06.1984 г. на ОНС- Перник и изменен със Заповед №
836/29.10.2019 г. на Кмета на Община Радомир, при граници на придаваемото
място: север – УПИ VI-967 от кв. 47a, изток - улица с о.т. 315-319, юг- УПИ І966 от кв. 47 и запад – улица с о.т. 320-321 на Неделчо Атанасов Атанасов с
постоянен адрес гр. София, ж.к. „Овча купел“ бл.517, вх.Е, ет.3, ап.36 за
сумата от 2 236.32 лв. /две хиляди двеста тридесет и шест лева и тридесет и
две стотинки/, без включен ДДС, определена от лицензиран
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-17, присъствали по време на поименното гласуване – 16/
/”за”-13,“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 № 265
29.12.2020 г.
П Р О Т О К О Л № 17
Общински съвет-Радомир на свое заседание, проведено на 29.12.2020г. ,
обсъди първа точка от дневния ред –Докладни записки, Докладна записка,
вх.№ С-250/17.12.2020 г., относно прекратяване на съсобственост на имот
между общината и физическо лице чрез продажба на собствеността на
общината, 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“.

прие

След извършеното поименно гласуване, Общински съвет-Радомир
Р Е Ш Е Н И Е № 265

1.ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-РАДОМИР, на основание чл.21,
ал.1,т.8 от ЗМСМА, чл.36, ал.1,т.2 от Закона за общинската
собственост, чл.36 от Закона за собствеността и във връзка с § 4з,
ал.2 от Закона за собствеността и ползването на земеделските
земи и чл.45, ал.1,т.2 и § 1, т.3 от Наредба за общинската
собственост,
ДАВА
СЪГЛАСИЕ
за
прекратяване
на
съсобствеността между Кирил Петров Димитров с постоянен
адрес: село Зидарци, община Перник, ул.“Ален мак“ № 14 и Община
Радомир, чрез продажба на частта на общината, представляваща
216/716 /двеста и шестнадесет от седемстотин и шестнадесет/
кв.м. идеални части от поземлен имот с идентификатор
61577.566.18 /шестдесет и една хиляди петстотин седемдесет и
седем, точка, петстотин шестдесет и шест, точка, осемнадесет/,
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 поземления имот: град
Радомир, местност „“Лозето“, трайно предназначение на
територията: земеделска, начин на трайно ползване: за земеделски

труд и отдих /съгласно § 4 от ПЗР на ЗСПЗЗ/, стар
идентификатор – 61577.566.87, номер по предходен план: 614,
целият с площ от 716 кв.м., при граници на целия имот: №№
61577.566.103,61577.566.168, 61577.566.88, актуван с АОС
№
4264/12.11.2020 г., при цена 1 446.93 лв./хиляда четиристотин
четиридесет и шест лева и деветдесет и три стотинки/ без
включен ДДС, определена от лицензиран оценител и утвърдена от
Общински съвет-Радомир.
2.ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-РАДОМИР ВЪЗЛАГА на кмета на
Община Радомир да сключи договор за покупко-продажба.
/общ брой съветници-17, присъствали по време на поименното гласуване – 16/
/”за”-14,“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 № 266
29.12.2020 г.
П Р О Т О К О Л № 17
Общински съвет-Радомир на свое заседание, проведено на 29.12.2020г. ,
обсъди първа точка от дневния ред –Докладни записки, Докладна записка,
вх.№ С-256/17.12.2020 г., относно продажба на общинска недвижима
собственост – сграда с идентификатор 38460.140.3.1 по КККР на село
Копаница, 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“.

прие

След извършеното поименно гласуване, Общински съвет-Радомир
Р Е Ш Е Н И Е № 266

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:
Сграда с идентификатор 38460.140.3.1 по КККР на село
Копаница, Община Радомир, със застроена площ от 151 кв.м. /сто
петдесет и един квадратни метра/, брой етажи: 1, с начин на
ползване: селскостопанска. Сградата е разположена в поземлен
имот с идентификатор: 38460.140.3, при граници и съседи:
земеделска земя от всички страни, актувана с АОС №
4273/23.11.2020 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:

Сграда с идентификатор 38460.140.3.1 по КККР на село
Копаница, Община Радомир със застроена площ от 151 кв.м. /сто
петдесет и един квадратни метра/, брой етажи: 1, с начин на
ползване: селскостопанска. Сградата е разположена в поземлен
имот с идентификатор: 38460.140.3, при граници и съседи:
земеделска земя от всички страни, актувана с АОС №
4273/23.11.2020 г., при първоначална тръжна цена от 4 890.00
лв./четири хиляди осемстотин и деветдесет 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 – 16/
/”за”-14,“против”- 1, “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 № 267
29.12.2020 г.
П Р О Т О К О Л № 17
Общински съвет-Радомир на свое заседание, проведено на 29.12.2020г. ,
обсъди първа точка от дневния ред –Докладни записки, Докладна записка,
вх.№ С-246/14.12.2020 г., относно отпускане на финансова помощ на Надя
Сотирова Недялкова 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 и чл.3 от
Правила за отпускане на еднократни финансови помощи, Общински
съвет-Радомир прие
Р Е Ш Е Н И Е № 267
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-РАДОМИР ДАВА СЪГЛАСИЕ да бъде
отпусната финансова помощ в размер на 1220 лева на Надя
Сотирова Недялкова от град Радомир, ж.к.“Тракия“ бл.5, ет.5,
ап.39.
/общ брой съветници-17, присъствали по време на поименното гласуване – 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 № 268
29.12.2020 г.
П Р О Т О К О Л № 17
Общински съвет-Радомир на свое заседание, проведено на 29.12.2020г. ,
обсъди първа точка от дневния ред –Докладни записки, Докладна записка,
вх.№ С-259/21.12.2020 г., относно изменение на Решение № 240, взето с
Протокол № 15 от 30.11.2020 г., касаещо вземане на решение за 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.
След станалите разисквания и извършеното поименно гласуване, на
основание чл.21, ал.1,т.23, чл.17, ал.1,т.7 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация и във връзка с § 1, т.20 на
Допълнителни разпоредби на Закона за публичните финанси, Общински съветРадомир прие

Р Е Ш Е Н И Е № 268
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-РАДОМИР ОПРЕДЕЛЯ дейността по
предоставяне на топъл обяд в община Радомир като местна
дейност по смисъла на Закона за публичните финанси.
/общ брой съветници-17, присъствали по време на поименното гласуване – 16/
/”за”- 16,“против”- няма, “въздържал се”-няма/

СВЕТОСЛАВ КИРИЛОВ/П/
Председател на Общински съвет-Радомир

