ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РАДОМИР
ОБЛАСТ ПЕРНИК
град Радомир 2400, площад „Свобода” № 20,
тел./факс: 359 777 823 70, тел.: 359 777 80 080
e-mail: obs_radomir@abv.bg; e-mail: obs_radomir_predsedatel@abv.bg

РЕШЕНИЯ
НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-РАДОМИР ОТ ЗАСЕДАНИЕ,
ПРОВЕДЕНО НА 07.11.2011 Г.
/ПРОТОКОЛ № 1/
ПО ІІІ-та ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД - Избор на председател на
Общински съвет-Радомир
След станалите разисквания и извършеното гласуване, на основание чл.21,
ал.1, т.1 от ЗМСМА, Общински съвет-Радомир прие
РЕШЕНИЕ №1
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-РАДОМИР ИЗБИРА временна комисия по
избора на председател на Общинския съвет в състав:
ПРЕДСЕДАТЕЛ: Василка Стоилова
ЧЛЕНОВЕ: 1. Ирина Митова
2. Светлана Петкова
3. Боряна Методиева
4. Владимир Тренев
5. инж.Васил Антов
/общ брой съветници-21, присъствали по време на гласуването-21/
/”за”-20, „против”- няма, „въздържал се”-1/

*

*

*

След извършеното тайно гласуване, на основание чл.24, ал.1 от ЗМСМА,
във връзка с чл.21, ал.1,т.3 от ЗМСМА, Общински съвет-Радомир прие

РЕШЕНИЕ №2
ОБЩИНСКИ
СЪВЕТ-РАДОМИР
ИЗБИРА
КРАСИМИР
СВЕТОЗАРОВ БОРИСОВ за председател на Общинския съвет.
/ От присъстващите 21 общински съветници по списък са гласували 21
съветници.
В урната са намерени 21 плика с 21 бюлетини във всеки от тях.
От 21 бюлетини – 0 бюлетини са недействителни.
Гласували за Красимир Светозаров Борисов – 12 съветници
Гласували за Светослав Димитров Кирилов – 9 съветници /
ПРЕДСЕДАТЕЛСТВАЩ ЗАСЕДАНИЕТО/П/
/Славчо Златков/
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС-РАДОМИР: /П/
/Красимир Борисов/

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РАДОМИР
ОБЛАСТ ПЕРНИК
град Радомир 2400, площад „Свобода” № 20,
тел./факс: 359 777 823 70, тел.: 359 777 80 080
e-mail: obs_radomir@abv.bg; e-mail: obs_radomir_predsedatel@abv.bg

РЕШЕНИЯ
НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-РАДОМИР ОТ ЗАСЕДАНИЕ,
ПРОВЕДЕНО НА 10.11.2011 Г.
/ПРОТОКОЛ № 2/
По І-ва ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД - Избор на заместник
председатели на Общински съвет-Радомир.
След станалите разисквания и извършеното гласуване, на основание чл.21,
ал.1, т.1 от ЗМСМА, Общински съвет-Радомир прие
РЕШЕНИЕ №3
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-РАДОМИР ИЗБИРА временна комисия, която
да извърши избора на заместник председатели на Общинския съвет, в
състав:
ПРЕДСЕДАТЕЛ: инж.Евгени Христов Ананиев
ЧЛЕНОВЕ: 1. Ирина Николова Митова
2. д-р Любомир Кирилов Илиев
/общ брой съветници-21, присъствали по време на гласуването-21/
/”за”-13, „против”- няма, „въздържал се”-8/

*

*

*

По ІІ-ра ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД - Избор на временна комисия
за актуализиране на Правилника за организацията и дейността на
Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската
администрация.
След станалите разисквания и извършеното гласуване, на основание
чл.21, ал.1,т.1 от ЗМСМА, Общински съвет-Радомир прие

РЕШЕНИЕ №4
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-РАДОМИР ИЗБИРА
7-членна временна
комисия в състав:
ПРЕДСЕДАТЕЛ: Красимир Светозаров Борисов
ЧЛЕНОВЕ: 1. Евдокия Славчова Асенова
2. Давид Пламенов Бонев
3. инж.Евгени Христов Ананиев
4. Васил Огнянчов Джоргов
5. инж.Георги Кирилов Стоев
6. инж.Васил Първанов Антов
която в срок до 25.11.2011 г. да внесе в деловодството на Общински съветРадомир предложение за актуализиране на Правилника за организацията и
дейността на Общински съвет-Радомир, неговите комисии и
взаимодействието му с общинската администрация.
/общ брой съветници-21, присъствали по време на гласуването-21/
/”за”-21, „против”- няма, „въздържал се”-няма/

*

*

*

ПО ІІІ-та ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД - Избор на временна комисия
за определяне на месечното възнаграждение на председателя на Общински
съвет-Радомир, заместник председателите на Общински съвет-Радомир, на
общинските съветници и на кмета на Община Радомир.
След направените разисквания и извършеното гласуване, на основание
чл.21, ал.1,т.1 от ЗМСМА, Общински съвет-Радомир прие
РЕШЕНИЕ№5
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-РАДОМИР:
1. ИЗБИРА временна комисия за определяне възнагражденията на
председателя на Общински съвет-Радомир, заместник председателите на
Общински съвет-Радомир и на общинските съветници, в състав:
ПРЕДСЕДАТЕЛ: Василка Георгиева Стоилова
ЧЛЕНОВЕ: 1. Светослав Димитров Кирилов
2. Татяна Цветанова Цекова
3. Владимир Ангелов Тренев
4. Илиян Григоров Илиев
5. Иван Николов Иванов

6. Лиляна Николова-главен счетоводител на Община
Радомир, която в срок до 25.11.2011г., да внесе писмено предложение за
обсъждане в Общински съвет-Радомир.
2. Временната комисия да разгледа и излезе с конкретно предложение и
във връзка с писменото заявление относно определяне на
възнаграждението на кмета на Община Радомир.
/общ брой съветници-21, присъствали по време на гласуването-21/
/”за”-21, „против”- няма, „въздържал се”-няма/

*

*

*

ПО ИЗБОРА НА ЗАМЕСТНИК ПРЕДСЕДАТЕЛИ НА ОБЩИНСКИ
СЪВЕТ-РАДОМИР.
След
извършеното тайно гласуване, Общински съвет – Радомир на
основание чл.24, ал.2 от ЗМСМА и чл.13, ал.1 от Правилник за организацията и
дейността на Общински съвет-Радомир, неговите комисии и взаимодействието
му с общинската администрация прие
РЕШЕНИЕ № 6
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-РАДОМИР ИЗБИРА Васил Огнянчов Джоргов,
Владимир Ангелов Тренев и Василка Георгиева Стоилова за заместник
председатели на Общински съвет-Радомир.
ОБЩ БРОЙ ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ – 21
ОБЩ БРОЙ ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ, ПРИСЪСТВАЩИ НА ЗАСЕДАНИЕТО - 21
ОБЩ БРОЙ ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ ПО ВРЕМЕ НА ГЛАСУВАНЕТО – 21
ОБЩ БРОЙ ГЛАСУВАЛИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ – 21
ОБЩ БРОЙ НАМЕРЕНИ ПЛИКОВЕ В ИЗБОРНАТА УРНА – 21
ОБЩ БРОЙ ПРАЗНИ ПЛИКОВЕ – 0
ОБЩ БРОЙ НАМЕРЕНИ БЮЛЕТИНИ В ПЛИКОВЕТЕ – 52
ОБЩ БРОЙ ДЕЙСТВИТЕЛНО БЮЛЕТИНИ - 48
ОБЩ БРОЙ НЕДЕЙСТВИТЕЛНИ БЮЛЕТИНИ – 4
ДЕЙСТВИТЕЛНИ БЮЛЕТИНИ ЗА СВЕТЛАНА КИРИЛОВА ПЕТКОВА – 7
ДЕЙСТВИТЕЛНИ БЮЛЕТИНИ ЗА ВАСИЛ ОГНЯНЧОВ ДЖОРГОВ – 13
ДЕЙСТВИТЕЛНИ БЮЛЕТИНИ ЗА ВЛАДИМИР АНГЕЛОВ ТРЕНЕВ – 14
ДЕЙСТВИТЕЛНИ БЮЛЕТИНИ ЗА ВАСИЛКА ГЕОРГИЕВА СТОИЛОВА – 14

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС-РАДОМИР: /П/
/Красимир Борисов/

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РАДОМИР
ОБЛАСТ

ПЕРНИК

град Радомир 2400, площад ”Свобода” № 20,
тел./факс: 359 777 823 70, тел: 359 777 80 080
еmail: obs_radomir@abv.bg

РЕШЕНИЯ
НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-РАДОМИР ОТ ЗАСЕДАНИЕ,
ПРОВЕДЕНО НА 23.12.2011г.
/ПРОТОКОЛ № 3/
ПО 1-ва ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД
1. Доклад на Временната комисия за актуализиране на Правилник за
организацията и дейността на Общински съвет-Радомир, неговите комисии и
взаимодействието му с общинската администрация, вх.№С-218/25.11.2011г.
Вносител: Красимир Борисов-председател на Общински съвет-Радомир
След направените разисквания и извършеното гласуване, на основание чл.21,
ал.3 от ЗМСМА, Общински съвет-Радомир прие
РЕШЕНИЕ № 8
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-РАДОМИР ПРИЕМА актуализиран Правилник
за организацията и дейността на Общински съвет-Радомир, неговите
комисии и взаимодействието му с общинската администрация.
(общ брой съветници – 21 ; присъствали по време на гласуването -21)
( „за” – 15 , „против” – няма , „въздържал се” – 6)

*
*
*
ПО 2-ра ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД
2. Избор на постоянни комисии на Общински съвет-Радомир
След станалите разисквания и извършеното гласуване, на основание чл.21,
ал.1, т.1 от ЗМСМА, Общински съвет-Радомир прие
РЕШЕНИЕ № 9
Общински съвет-Радомир създава петчленни постоянни комисии към
Общинския съвет в следния състав:
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ “БЮДЖЕТ
ИНВЕСТИЦИОННА ПОЛИТИКА”:
инж. Георги Кирилов Стоев
инж.Евгени Христов Ананиев
Евдокия Славчова Асенова
Васил Първанов Антов

И

ФИНАНСИ

И

Давид Пламенов Бонев
(общ брой съветници – 21 ; присъствали по време на гласуването -21)
( „за” – 19 , „против” – няма , „въздържал се” – 2)

ПОСТОЯННА
КОМИСИЯ
ДУХОВНИ ДЕЙНОСТИ”:
Татяна Цветанова Цекова
Ирина Николова Митова
д-р Любомир Кирилов Илиев
Сашка Петрова Ватрачка
Ася Венчова Зарева

“ОБРАЗОВАНИЕ,

КУЛТУРА

И

(общ брой съветници – 21 ; присъствали по време на гласуването -21)
( „за” – 21 , „против” – няма , „въздържал се” – няма)

ПОСТОЯННА
КОМИСИЯ
ЗЕМЕДЕЛИЕ, ГОРИ И ЕКОЛОГИЯ”
инж.Евгени Христов Ананиев
инж. Георги Кирилов Стоев
Славчо Златков Стоянчов
Иван Станков Христов
Светослав Димитров Кирилов

“СТОПАНСКА

ПОЛИТИКА,

(общ брой съветници – 21 ; присъствали по време на гласуването -21)
( „за” – 21 , „против” – няма , „въздържал се” – няма)

ПОСТОЯННА КОМИСИЯ “УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА,
СТРОИТЕЛСТВО И ТРАНСПОРТ”:
Илиян Григоров Илиев
инж. Георги Кирилов Стоев
Славчо Златков Стоянчов
Давид Пламенов Бонев
Иван Николов Иванов
(общ брой съветници – 21 ; присъствали по време на гласуването -21)
( „за” – 18 , „против” – няма , „въздържал се” – 3)

ПОСТОЯННА КОМИСИЯ “ОБЩЕСТВЕН РЕД, ЗАКОННОСТ,
МЕСТНО САМОУПРАВЛЕНИЕ И ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ”:
Евдокия Славчова Асенова
Боряна Симеонова Методиева
Иван Николов Иванов
Ася Венчова Зарева
Светлана Кирилова Петкова
(общ брой съветници – 21 ; присъствали по време на гласуването -21)
( „за” – 20 , „против” – няма , „въздържал се” – 1)

ПОСТОЯННА КОМИСИЯ “ ЕВРОПЕЙСКИ, НАЦИОНАЛНИ И
ДРУГИ ПРОГРАМИ И ПРОЕКТИ, РАБОТА С ДЕЦАТА И МЛАДЕЖТА,
СПОРТ И ТУРИЗМ”:

Боряна Симеонова Методиева
Татяна Цветанова Цекова
д-р Любомир Кирилов Илиев
Светослав Димитров Кирилов
Ася Венчова Зарева
(общ брой съветници – 21 ; присъствали по време на гласуването -20)
( „за” – 20 , „против” – няма , „въздържал се” – няма)

ПОСТОЯННА КОМИСИЯ “ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ И СОЦИАЛНА
ПОЛИТИКА”
д-р Любомир Кирилов Илиев
Илиян Григоров Илиев
Ирина Николова Митова
Сашка Петрова Ватрачка
Евдокия Славчова Асенова
(общ брой съветници – 21 ; присъствали по време на гласуването -20)
( „за” – 19 , „против” – няма , „въздържал се” – 1)

ПОСТОЯННА КОМИСИЯ
ИНТЕРЕСИ:
Славчо Златков Стоянчов
Боряна Симеонова Методиева
Татяна Цветанова Цекова
Светослав Димитров Кирилов
Васил Първанов Антов

ПО

ЕТИКА

И

КОНФЛИКТ

НА

(общ брой съветници – 21 ; присъствали по време на гласуването -20)
( „за” – 18 , „против” – 1 , „въздържал се” – 1)

*
*
*
ПО 3-та ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД
3.1. Докладна записка, вх.№С-225/25.11.2011г., относно определяне състава на
местната комисия по Закона за уреждане правата на граждани с многогодишни
жилищно спестовни влогове.
Вносител: Пламен Алексиев-кмет на Община Радомир.
След станалите разисквания и извършеното гласуване, на основание чл.16, ал.2
от Правилника за приложение на Закона за уреждане правата на граждани с
многогодишни жилищно спестовни влогове (ЗУПГМЖСВ), Общински съветРадомир прие
Р Е Ш Е Н И Е № 10
1. На основание чл.21, ал.1, т.1 от ЗМСМА и чл.16, ал.2 и 3 от
ППЗУПГМЖСВ Общински съвет-Радомир определя следния състав на
местната комисия по чл.8, ал.2 от ЗУПГМЖСВ:

Председател - Любка Божичкова Димитрова-заместник кмет на
Община Радомир
Членове: 1. Аделина Григорова Антова-ст. юрисконсулт
2. Лиляна Асенова Стоименова – ст. специалист „Общинска
собственост“
3. Мая Кирилова Драгомирова – старши счетоводител
4. Боряна Симеонова Методиева – общински съветник
5. д-р Любомир Кирилов Илиев-общински съветник
6. Захари Калоянов Димитров-представител на гражданите с
жилищно спестовни влогове.
2. Общински съвет-Радомир задължава Кмета на Община Радомир да
предостави решението за утвърждаване от Управителния съвет на
Националния компенсационен жилищен фонд и обнародването му в
Държавен вестник.
3. На основание § 17, ал.1 от Преходните и заключителни разпоредби на
ППЗУПГМЖСВ, Общински съвет-Радомир определя режийни разноски от
многогодишните жилищно-спестовни вложители
в размер на 2% от
полагащата им се компенсация. Вноските да се превеждат по аналитично
текущата сметка на Местната комисия.
(общ брой съветници – 21 ; присъствали по време на гласуването -20)
( „за” – 19 , „против” – няма , „въздържал се” – 1)

*
*
*
ПО 3-та ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД

3.2. Докладна записка, вх.№С-227/28.11.2011г., относно утвърждаване на
състав на Наблюдателна комисия към Общински съвет-Радомир.
Вносител: Красимир Борисов-председател на Общински съвет-Радомир.
След станалите разисквания и извършеното гласуване, на основание чл.21,
ал.1, т.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.170
от Закона за изпълнение на наказанията и задържането под стража, Общински
съвет-Радомир прие
Р Е Ш Е Н И Е № 11
Общински съвет-Радомир утвърждава деветчленен състав на
Наблюдателна комисия, както следва:
Председател: Василка Георгиева Стоилова-заместник председател на
Общински съвет-Радомир;
Заместник председател: Димитринка Сталиянова Тренева-началник отдел
„Образование, младежки дейности и спорт“ в Община Радомир
Секретар: Аделина Григорова Антова-старши юрисконсулт в Община
Радомир
Членове: 1.Лъчезар Сталинов Стоянов- пробационен инспектор в
Областна пробационна служба-Перник, звено Радомир;

2. Главен инспектор Слави Георгиев Лазов - началник група
„Охранителна полиция“ в Районно полицейско управление-Радомир;
3. Симона Илкова Терзийска – социален работник отдел
„СЗ“ към Дирекция „Социално подпомагане“ – Радомир;
4. Христо Кирилов Георгиев – заместник началник (РНОД)
при затвор Бобов дол, представител на Главна дирекция „Изпълнение на
наказанията“ към Министерство на правосъдието - затвор Бобов дол;
5. Евдокия Славчова Асенова-общински съветник;
6. Мария Иванова Караиванова-секретар на Местната комисия
за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни в
Община Радомир.
(общ брой съветници – 21 ; присъствали по време на гласуването -20)
( „за” – 19 , „против” – няма , „въздържал се” – 1)

*

*

*

ПО 3-та ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД
3.3. Докладна записка, вх.№С-229/14.12.2011г., относно определяне на
представител на Община Радомир в Общото събрание на „Водоснабдяване и
канализация“ ООД, гр. Перник.
Вносител: Красимир Борисов-председател на Общински съвет-Радомир.
След станалите разисквания и извършеното поименно гласуване, на
основание чл.21, ал.1, т.9 от ЗМСМА, чл.5, т.11 от Правилник за организацията и
дейността на Общински съвет-Радомир, неговите комисии и взаимодействието му
с общинската администрация и чл.220, във връзка с чл.226 от Търговския закон,
Общински съвет-Радомир прие
Р Е Ш Е Н И Е № 12
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-РАДОМИР:
1. Избира за представител на Община Радомир в Общото събрание на
„Водоснабдяване и канализация“ ООД, гр. Перник г-н Пламен Станков
Алексиев-кмет на Община Радомир.
2. Упълномощава г-н Пламен Станков Алексиев-кмет на Община
Радомир да гласува „ЗА“ решения, предвидени за разглеждане
в
съответното Общо събрание на дружеството като защитава интересите на
Община Радомир като съдружник в дружеството и в съответствие с
разпоредбите на Търговския закон, Устава на дружеството и Наредбата за
упражняване правата на общината върху общинската част от капитала в
търговските дружества.

3. Задължава г-н Пламен Станков Алексиев-кмет на Община Радомир в
десетдневен срок от провеждане на съответното Общо събрание на
дружеството да внесе доклад в Общинския съвет относно приетите решения.
(общ брой съветници – 21 ; присъствали по време на гласуването -20)
( „за” – 19 , „против” – няма , „въздържал се” – 1)

*
*
*
ПО 3-та ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД

3.4. Докладна записка, вх.№С-230/14.12.2011г., относно определяне на
представител на Община Радомир в Общото събрание на акционерите на
Многопрофилна болница за активно лечение „Рахила Ангелова“ АД-Перник.
Вносител: Красимир Борисов-председател на Общински съвет-Радомир.
След станалите разисквания и извършеното поименно гласуване, на основание
чл.21, ал.1, т.9 от ЗМСМА, чл.5, т.11 от Правилник за организацията и дейността на
Общински съвет-Радомир, неговите комисии и взаимодействието му с общинската
администрация и чл.220, във връзка с чл.226 от Търговския закон, Общински
съвет-Радомир прие
Р Е Ш Е Н И Е № 13
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-РАДОМИР:
1. Избира за представител на Община Радомир в Общото събрание на акционерите в МБАЛ
„Рахила Ангелова“ АД, гр. Перник г-н Пламен Станков Алексиев-кмет на Община Радомир.
2. Упълномощава г-н Пламен Станков Алексиев-кмет на Община Радомир да гласува „ЗА“
решения, предвидени за разглеждане в съответното Общо събрание на акционерите на
дружеството като защитава интересите на Община Радомир като акционер в лечебното заведение
и в съответствие с разпоредбите на Търговския закон, Устава на акционерното дружество и
Наредбата за упражняване правата на общината върху общинската част от капитала на
търговските дружества.
3. Задължава г-н Пламен Станков Алексиев-кмет на Община Радомир в десетдневен срок от
провеждане на съответното Общо събрание на акционерите в дружеството да внесе доклад в
Общинския съвет относно приетите решения.

(общ брой съветници – 21 ; присъствали по време на гласуването -20)
( „за” – 20 , „против” – няма , „въздържал се” – няма)

*
*
*
ПО 3-та ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД
3.5. Докладна записка, вх.№С-232/16.12.2011г., относно актуален план
корекция на капиталови разходи за 2011г.
Вносител: Пламен Алексиев-кмет на Община Радомир.
След станалите разисквания и извършеното поименно гласуване, на основание
чл.21, ал.1, т.6 от ЗМСМА, Общински съвет-Радомир прие

Р Е Ш Е Н И Е № 14

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-РАДОМИР ПРИЕМА корекция на одобрения
Актуален план на поименен списък за разпределение на целевата субсидия за
капиталови разходи за 2011г. на Община Радомир.
(общ брой съветници – 21 ; присъствали по време на гласуването -20)
( „за” – 20 , „против” – няма , „въздържал се” – няма)

*
*
*
3.6. Предложение, направено от Красимир Борисов-председател на
Общински съвет-Радомир.
След извършеното гласуване, на основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА,
Общински съвет-Радомир прие
Р Е Ш Е Н И Е № 15
Следващото заседание на Общински съвет-Радомир да се проведе на
23.12.2011г. (петък) от 09.30 часа в Младежки културно информационен
център „Европа“ град Радомир.
(общ брой съветници – 21 ; присъствали по време на гласуването -20)
( „за” – 20 , „против” – няма , „въздържал се” – няма)

Председател на ОбС-Радомир: (П)
Красимир Борисов

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РАДОМИР
ОБЛАСТ ПЕРНИК
град Радомир 2400, площад „Свобода” № 20,
тел./факс: 359 777 823 70, тел.: 359 777 80 080
e-mail: obs_radomir@abv.bg; e-mail: obs_radomir_predsedatel@abv.bg

РЕШЕНИЯ
НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-РАДОМИР ОТ ЗАСЕДАНИЕ,
ПРОВЕДЕНО НА 23.12.2011 Г.
/ПРОТОКОЛ № 4/
ПО І-ва ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД - ИЗБОР НА РЪКОВОДСТВА НА
ПОСТОЯННИТЕ КОМИСИИ В ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-РАДОМИР
След станалите разисквания и извършеното гласуване, на основание
чл.21, ал.1,т.1 от ЗМСМА и чл.43 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 № 16
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-РАДОМИР ИЗБИРА председатели и
заместник председатели на постоянните комисии в Общинския съвет,
както следва:
1. Постоянна комисия „Бюджет, финанси и инвестиционна
политика”
Председател: инж. Георги Кирилов Стоев
/общ брой съветници-21, присъствали по време на гласуването -20/
/”за”-13, „против”- 3, „въздържал се” – 4/

Заместник председател: инж.Васил Първанов Антов
/общ брой съветници-21, присъствали по време на гласуването -21/
/”за”-21, „против”- няма, „въздържал се” – няма/

2. Постоянна комисия „Образование, наука, култура и духовни
дейности”
Председател: Татяна Цветанова Цекова
/общ брой съветници-21, присъствали по време на гласуването -20/

/”за”-17, „против”- няма, „въздържал се” – 3/

Заместник председател: Ирина Николова Митова
/общ брой съветници-21, присъствали по време на гласуването -19/
/”за”-17, „против”- няма, „въздържал се” – 2/

3. Постоянна комисия „Стопанска политика, земеделие, гори и
екология”
Председател: инж.Евгени Христов Ананиев
/общ брой съветници-21, присъствали по време на гласуването -20/
/”за”-19, „против”- няма, „въздържал се” – 1/

Заместник председател: Иван Станков Христов
/общ брой съветници-21, присъствали по време на гласуването -21/
/”за”-21, „против”- няма, „въздържал се” – няма/

4. Постоянна комисия „Устройство на територията, строителство
и транспорт”
Председател: Илиян Григоров Илиев
/общ брой съветници-21, присъствали по време на гласуването -20/
/”за”-18, „против”- няма, „въздържал се” – 2/

Заместник председател: инж.Иван Николов Иванов
/общ брой съветници-21, присъствали по време на гласуването -20/
/”за”-18, „против”- няма, „въздържал се” – 2/

5. Постоянна комисия „Здравеопазване и социална политика”
Председател: д-р Любомир Кирилов Илиев
/общ брой съветници-21, присъствали по време на гласуването -20/
/”за”-19, „против”- няма, „въздържал се” – 1/

Заместник председател: Сашка Петрова Ватрачка
/общ брой съветници-21, присъствали по време на гласуването -21/
/”за”-21, „против”- няма, „въздържал се” – няма/

6. Постоянна комисия „Обществен ред, законност, местно
самоуправление и общинска собственост”
Председател: инж.Иван Николов Иванов
/общ брой съветници-21, присъствали по време на гласуването -20/
/”за”-17, „против”- няма, „въздържал се” – 3/

Заместник председател: Светлана Кирилова Петкова
/общ брой съветници-21, присъствали по време на гласуването -21/
/”за”-21, „против”- няма, „въздържал се” – няма/

7. Постоянна комисия „Европейски, национални и други
програми и проекти, работа с децата и младежта, спорт и туризъм”
Председател: Боряна Симеонова Методиева

/общ брой съветници-21, присъствали по време на гласуването -20/
/”за”-13, „против”- 3, „въздържал се” – 4/

Заместник председател: д-р Любомир Кирилов Илиев
/общ брой съветници-21, присъствали по време на гласуването -21/
/”за”-19, „против”- няма, „въздържал се” – 2/

8. Постоянна комисия по етика и конфликт на интереси
Председател: Славчо Златков Стоянчов
/общ брой съветници-21, присъствали по време на гласуването -21/
/”за”-19, „против”- няма, „въздържал се” – 2/

Заместник председател: Илиян Григоров Илиев
/общ брой съветници-21, присъствали по време на гласуването -21/
/”за”-20, „против”- няма, „въздържал се” – 1/

ПО ІІ-ра ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД – ДОКЛАДНИ ЗАПИСКИ:
ІІ.1 Докладна записка, вх.№ С-237/19.12.2011 г., относно закриване
на кметства на територията на Община Радомир, във връзка с
промени в Закона за административно-териториалното устройство на
Република България.
Вносител: Пламен Алексиев – Кмет на Община Радомир
След станалите разисквания и извършеното гласуване, на основание чл.31, ал.1 от
Закона за административно-териториалното устройство на Република България, във връзка с чл.21, ал.1,т.17 от
ЗМСМА, Общински съвет-Радомир прие

Р Е Ш Е Н И Е № 17
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-РАДОМИР:
1. ЗАКРИВА следните съставни административно-териториални единици в
Община Радомир:
- Закрива съставна административно-териториална единица в Община
Радомир – кметство с.Кленовик
- Закрива съставна административно-териториална единица в Община
Радомир – кметство с.Старо село
- Закрива съставна административно-териториална единица в Община
Радомир – кметство с.Владимир
- Закрива съставна административно-териториална единица в Община
Радомир – кметство с.Гълъбник
- Закрива съставна административно-териториална единица в Община
Радомир – кметство с.Копаница
- Закрива съставна административно-териториална единица в Община
Радомир – кметство с.Горна Диканя
- Закрива съставна административно-териториална единица в Община
Радомир – кметство с.Прибой

- Закрива съставна административно-териториална единица в Община
Радомир – кметство с.Кондофрей
2. ЗАДЪЛЖАВА Кмета на Община Радомир след влизане на решението в
сила да го изпрати на Областния управител на Област-Перник за произнасяне по
законосъобразност, след което да извърши обнародването в Държавен вестник.
/общ брой съветници-21, присъствали по време на гласуването -21/
/”за”-21, „против”- няма, „въздържал се” – няма/

ПО ІІ-ра ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД – ДОКЛАДНИ ЗАПИСКИ:
ІІ.2. Докладна записка, вх.№ С-239/20.12.2011 г., относно
определяне на възнаграждението на Кмета на Община Радомир.
Вносител: Красимир Борисов-Председател на ОбС - Радомир
След станалите разисквания и извършеното гласуване, на основание ПМС №
67/14.04.2010 г. за заплатите в бюджетните организации, чл.21, ал.1,т.5 от ЗМСМА и чл.5, т.5
от Правилник 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 № 18
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-РАДОМИР ОПРЕДЕЛЯ основна месечна
заплата на Кмета на Община Радомир – Пламен Станков Алексиев,
считано от 07.11.2011 г., в размер на 1250.00 лв.
/общ брой съветници-21, присъствали по време на гласуването -21/
/”за”-13, „против”- 1, „въздържал се” – 7/

ПО ІІ-ра ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД – ДОКЛАДНИ ЗАПИСКИ:
ІІ.3. Докладна записка, вх.№ С-235/19.12.2011 г., относно
определяне индивидуалните месечни работни заплати на кметове в
кметствата на Община Радомир.
Вносител: Пламен Алексиев – Кмет на Община Радомир
След станалите разисквания и извършеното гласуване, на основание ПМС № 67/14.04.2010 г. за заплатите в
бюджетните организации и чл.21, ал.1, т.5 от ЗМСМА, Общински съвет-Радомир прие

Р Е Ш Е Н И Е № 19
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-РАДОМИР ОПРЕДЕЛЯ следните индивидуални
основни месечни работни заплати на кметовете в кметствата на Община Радомир,
считано от 07.11.2011 г., както следва:
1. Кметство с.Дрен – Пламен Димитров Рударски – 700 лв. /седемстотин
лева/
/общ брой съветници-21, присъствали по време на гласуването -21/
/”за”-18, „против”- няма, „въздържал се” – 3/
2. Кметство с.Долна Диканя – Елинчо Йорданов Колев – 590 лв. /петстотин
и деветдесет лева/
/общ брой съветници-21, присъствали по време на гласуването -21/
/”за”-21, „против”- няма, „въздържал се” – няма/
3. Кметство с.Друган – Ненчо Никифоров Мирков – 590 лв./петстотин и
деветдесет лева/
/общ брой съветници-21, присъствали по време на гласуването -21/
/”за”-21, „против”- няма, „въздържал се” – няма/
4. Кметство с.Стефаново – Веселин Иванов Василев – 590 лв. /петстотин и
деветдесет лева/
/общ брой съветници-21, присъствали по време на гласуването -21/
/”за”-21, „против”- няма, „въздържал се” – няма/
5. Кметство с.Долни Раковец – Симеон Йорданов Исачки – 590 лв.
/петстотин и деветдесет лева/
/общ брой съветници-21, присъствали по време на гласуването -21/
/”за”-20, „против”- няма, „въздържал се” – 1/
6. Кметство с.Извор – Мария Здравкова Манова – 590 лв. /петстотин и
деветдесет лева/
/общ брой съветници-21, присъствали по време на гласуването -21/
/”за”-21, „против”- няма, „въздържал се” – няма/

ПО ІІ-ра ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД – ДОКЛАДНИ ЗАПИСКИ:
ІІ.4. Доклад на Временната комисия за определяне на месечното
възнаграждение на председателя на Общински съвет-Радомир,
заместник председателите на Общинския съвет и на общинските
съветници, вх.№ С-226/25.11.2011 г.
Вносител: Василка Стоилова – председател на Временната
комисия, избрана с решение № 5 от 10.11.2011 г. на Общински съветРадомир.
След станалите разисквания и извършеното гласуване, на основание чл.21, ал.3, чл.26 и чл.34, ал.2 от
ЗМСМА, чл.5, т.6 и т.7, чл.18, ал.1 и ал.2, чл.19, ал.1 и ал.2, чл.25, ал.1 и чл.27, 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 № 20
І. ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-РАДОМИР ОТМЕНЯ решение № 76 от 22.02.2008г. и
решение № 70 от 29.05.2009 г.
ІІ. ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-РАДОМИР ОПРЕДЕЛЯ, СЧИТАНО ОТ 07.11.2011 г.:
1. Основно месечно трудово възнаграждение на председателя на Общински
съвет-Радомир в размер на 850.00лв. и допълнително месечно трудово
възнаграждение в размер, определен съгласно Наредба за структурата и
организацията на работната заплата.
/общ брой съветници-21, присъствали по време на гласуването -21/
/”за”-19, „против”- няма, „въздържал се” – 2/
2. Месечно възнаграждение на заместник председателите на Общински
съвет-Радомир за работата им в Общинския съвет по подготовката и участието в
заседания на Общинския съвет, комисиите от съответния им ресор, както и за
подготовка и участие в заседанията на председателския съвет на Общинския
съвет, в размер на 70 % от възнаграждението на Председателя на Общински съветРадомир.
/общ брой съветници-21, присъствали по време на гласуването -21/
/”за”-19, „против”- няма, „въздържал се” – 2/
3. Месечно възнаграждение на председателите на постоянни комисии в
Общински съвет-Радомир за работата им в Общинския съвет по подготовката и
участието в заседания на Общинския съвет, както и за подготовката и участието
им в съответната постоянна комисия, в която са избрани за председатели и за
подготовка и участие в заседанията на председателския съвет на Общинския
съвет, в размер на 50 % от възнаграждението на председателя на Общински съветРадомир.
/общ брой съветници-21, присъствали по време на гласуването -21/
/”за”-20, „против”- няма, „въздържал се” – 1/
4. Месечно възнаграждение на общински съветник за подготовка и участие в
заседания на Общинския съвет и в неговите комисии, в размер на 60 на сто от
средната брутна работна заплата в общинската администрация за последния
месец от предходното тримесечие.
/общ брой съветници-21, присъствали по време на гласуването -21/
/”за”-19, „против”- няма, „въздържал се” – 2/
5. Възнаграждение на общински съветник за участие в едно заседание на
Общинския съвет и неговите комисии в размер на 60% от средната брутна
работна заплата в общинската администрация за последния месец от предходното
тримесечие по данни на Националния статистически институт.
5.1 Възнаграждението по предходната точка е дължимо само, ако
общинският съветник е участвал в съответното заседание за време, не по-малко от
2/3 от цялостната му продължителност, което се удостоверява от присъствен лист,
оформен съгласно чл.25, ал.4 от Правилника за организацията и дейността на
Общински съвет-Радомир, неговите комисии и взаимодействието му с
общинската администрация.

5.2 При провеждане на съвместни заседания на постоянните комисии в
Общински съвет-Радомир на общинския съветник се дължи само едно
възнаграждение.
/общ брой съветници-21, присъствали по време на гласуването -21/
/”за”-21, „против”- няма, „въздържал се” – няма/
ІІІ. Възнагражденията по точка I от настоящото решение не се изплащат в
посочените размери при отсъствие без уважителни причини, като се налагат
следните санкции:
1. За всяко отсъствие от заседания на Общинския съвет, както и при
отсъствие от заседания на председателския съвет в Общински съвет-Радомир,
Председателят на Общински съвет-Радомир се санкционира с 20 % намаление на
месечното трудово възнаграждение.
2. За всяко отсъствие от заседания на Общинския съвет, на председателския
съвет на Общинския съвет и на комисиите от съответния им ресор, заместник
председателите на Общински съвет-Радомир се санкционират с 20 % намаление
на месечното им възнаграждение.
3. За всяко отсъствие от заседания на Общинския съвет, на председателския
съвет на Общинския съвет и на комисията,на която са избрани за председатели,
председателите на постоянните комисии на Общински съвет-Радомир се
санкционират с 20 % намаление на месечното им възнаграждение.
4. При всяко отсъствие от заседания на Общинския съвет и комисиите, в
които е избран да участва, общинският съветник се санкционира, като не
получава размер на възнаграждението, определен в точка I.5 от настоящото
решение за съответните заседания.
/общ брой съветници-21, присъствали по време на гласуването -21/
/”за”-21, „против”- няма, „въздържал се” – няма/
IV. Отсъствие без уважителни причини по смисъла на точка II от настоящото
решение е всяко отсъствие извън следните случаи:
1. Временна неработоспособност, поради заболяване, което се удостоверява с
болничен лист.
2. Отсъствие от страната, което се удостоверява със съответни документи;
3. Командировка в страната или чужбина, което се удостоверява със заповед
за командироване;
4. Встъпване в брак, което се удостоверява с удостоверение за сключен
граждански брак;
5.Смърт на родител, съпруг, брат, сестра и родител на съпруг/а или други
роднини по права линия, което се удостоверява с Акт за смърт;
6. Явяване в съд или пред други органи и институции като страна, свидетел
или вещо лице, което се удостоверява с призовка или друг документ, издаден от
съответния орган;
7. Участие в заседания на държавни органи и институции, което се
удостоверява с документ, издаден от съответния орган или институция;
8. Участие в учебно мобилизационно мероприятие, в т.ч. и военни комисии,
което се удостоверява със съответен документ, издаден от компетентен държавен
орган;
9. Участие в мероприятия за предотвратяване и борба с природни или
обществени бедствия и опасности, което се удостоверява със съответен документ,
издаден от компетентен държавен орган;

10. Служебна ангажираност по месторабота, което се удостоверява със
съответен документ, издаден от работодателя.
/общ брой съветници-21, присъствали по време на гласуването -21/
/”за”-21, „против”- няма, „въздържал се” – няма/
V. Възнагражденията по точка I от настоящото решение се изплащат до 10-то
число на следващия месец от общинския бюджет, в рамките на бюджета,
предвиден за общинския съвет и въз основа на екземпляр от присъствения лист
за съответното заседание, изпратени от Председателя на Общински съветРадомир до Кмета на Община-Радомир.
/общ брой съветници-21, присъствали по време на гласуването -21/
/”за”-21, „против”- няма, „въздържал се” – няма/
VІ.Документите, удостоверяващи обстоятелствата по точка IV от настоящото
решение се представят в оригинал или в заверени копия /с изключение на
болничните листове, които се представят само в оригинал/ в деловодството на
Общинския съвет в двудневен срок от издаването им с писмена молба от
общинския съветник до Председателя на Общински съвет-Радомир, който ги
изпраща на Кмета на Община-Радомир.
/общ брой съветници-21, присъствали по време на гласуването -21/
/”за”-21, „против”- няма, „въздържал се” – няма/

ПО ІІ-ра ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД – ДОКЛАДНИ ЗАПИСКИ:
ІІ.5.
Докладна
записка,
вх.№С-242/20.12.2011г.,
актуализацията на бюджета за 2011г. на Община Радомир.
Вносител: Пламен Алексиев-кмет на Община Радомир

относно

След станалите разисквания и извършеното поименно гласуване, на
основание член 21, алинея 1, точка 6 от ЗМСМА, Общински съвет-Радомир прие

Р Е Ш Е Н И Е № 21
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-РАДОМИР ПРИЕМА актуализацията на
Общинския бюджет към 31.12.2011 година на Община Радомир в
размер на 9 480 950 лева в т.ч.
- приходи държавни дейности
- 6 019 446 лева
- разходи държавна дейност
- 6 019 446 лева
- приходи местна дейност
- 3 461 504 лева
- разходи местна дейност
- 3 461 504 лева
/общ брой съветници-21, присъствали по време на поименното гласуване -21/
/”за”-21, „против”- няма, „въздържал се” – няма/

ПО ІІ-ра ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД – ДОКЛАДНИ ЗАПИСКИ:
ІІ.6.
Докладна
записка,
вх.№С-244/23.12.2011г.,
относно
освобождаване от такса битови отпадъци за 2011г. като собственици и
ползватели, на учебните заведения на територията на община
Радомир и Докладна записка, вх.№ С-240/20.12.2011 г., относно
определяне размера на такса „битови отпадъци” за периода 01.01.2012
г. до 31.12.2012 г.
Вносител: Пламен Алексиев-кмет на Община Радомир
След станалите разисквания и извършеното гласуване, на основание
чл.21, ал.1, т.7 и ал.2, и чл.20, във вр. чл.17, т.1 от ЗМСМА и съгласно чл.8,
ал.6 от ЗМДТ, Общински съвет-Радомир прие
Р Е Ш Е Н И Е № 22
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-РАДОМИР ОСВОБОЖДАВА за 2011г. от
такса за битови отпадъци учебните заведения в системата на
народната просвета от община Радомир за имотите публична
общинска и държавна собственост, които не се използват със
стопанска цел и са свързани само с пряката им дейност за образование.
/общ брой съветници-21, присъствали по време на гласуването -21/
/”за”-21, „против”- няма, „въздържал се” – няма/

ПО ІІ-ра ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД – ДОКЛАДНИ ЗАПИСКИ:
ІІ.6. Докладна записка, вх.№С-240/20.12.2011г., относно определяне
размера на такса битови отпадъци за периода 01.01.2012г. до 31.12.2012г.
Вносител: Пламен Алексиев-кмет на Община Радомир
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 № 23
I. Одобрява план – сметка за необходимите разходи по поддържането на
чистота на територията на Община Радомир за 2012 г. за всяка дейност поотделно,
както следва:
1.Сметосъбиране и сметоизвозване – 914 324 лв. без ДДС.
2.Проучване, проектиране, изграждане, поддържане, експлоатация,
закриване и мониторинг на депото за битови отпадъци – 326 148 лв. без ДДС.
3.Почистване на уличните платна, площадите, алеите, парковете и други
територии за обществено ползване / зимно и лятно / – 342 297 лв. без ДДС.

Необходими средства за 2012 г. – 1 318 974.00 лв. без ДДС.
Необходими средства за 2012 г. – 1 582 769.00 лв. с ДДС
/общ брой съветници-21, присъствали по време на поименното гласуване -21/
/”за”-21, „против”- няма, „въздържал се” – няма/
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/.
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.
/общ брой съветници-21, присъствали по време на поименното гласуване -21/
/”за”-20, „против”- 1, „въздържал се” – няма/
ІІІ.Информацията по т.ІІ се предоставя от отдел “Местни данъци и такси”
при Община Радомир.
/общ брой съветници-21, присъствали по време на поименното гласуване -21/
/”за”-19, „против”- няма, „въздържал се” – 2/
ІV.Определя такса “битови отпадъци” за периода от 01.01.2012 г. до 31.12.2012
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 – 3.5
‰ върху данъчната им оценка.
Разпрледелението на промила по видове услуги е:
-за сметосъбиране и сметоизвозване – 2,6 ‰
-за обезвреждане на битови отпадъци в депа – 0,3 ‰
-за чистотата на територията за обществено ползване – 0,6 ‰.
4.2. За жилищни, нежилищни, вилни и незастроени имоти на граждани,
както и за жилищни имоти на предприятия извън територията на град Радомир –
7,5 ‰ върху данъчната им оценка.
Разпределението на промила по видове услуги е:
- за сметосъбиране и сметоизвозване – 6,0 ‰
- за обезвреждане на битови отпадъци в депа – 0,5 ‰
- за чистотата на територията за обществено ползване – 1,0 ‰.
4.3. За нежилищни имоти на предприятията – 6,0 ‰ върху данъчната им
оценка.

Разпределението на промила по видове услуги е:
- за сметосъбиране и сметоизвозване – 2,6 ‰
- за обезвреждане на битови отпадъци в депа – 2,0 ‰
- за чистотата на територията за обществено ползване – 1,4‰.
/общ брой съветници-21, присъствали по време на поименното гласуване -21/
/”за”-16, „против”- няма, „въздържал се” – 5/
V. За включените имоти в т. ІІ от Заповед № 575/21.10.2011г. 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-21, присъствали по време на поименното гласуване -21/
/”за”-20, „против”- няма, „въздържал се” – 1/
VI. Цена за извозване на 1 съд за битови отпадъци, при определяне на такса
„сметосъбиране и сметоизвозване” за нежилищни имоти на предприятията и
нежилищни имоти на граждани, според количеството на битовите отпадъци и
според декларираните съдове от ползвателите на услугата:
1.В границите на гр.Радомир
1.1. за кофа тип „Мева” – 1,67лв. за едно извозване на 1бр.кофа
1.2. за контейнер тип „Бобър” – 7,51 лв. за едно извозване на 1бр.контейнер
1.3. за контейнер тип 4 куб.м – 52,77лв. за едно извозване на 1бр.контейнер
2. Извън регулационните граници на гр.Радомир и индустриалната зона на
гр.Радомир
2.1. за кофа тип „Мева” – 3,22лв. за едно извозване на 1бр.кофа
2.2. за контейнер тип „Бобър” – 14,51 лв. за едно извозване на 1бр.контейнер
2.3. за контейнер тип 4 куб.м – 121,26лв. за едно извозване на 1бр.контейнер.
/общ брой съветници-21, присъствали по време на поименното гласуване -21/
/”за”-20, „против”- няма, „въздържал се” – 1/

ПО ІІ-ра ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД – ДОКЛАДНИ ЗАПИСКИ:
ІІ.7. Докладна записка, вх.№С-241/20.12.2011г., относно изменение
и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на
местните такси и цени на услуги на територията на община Радомир
Вносител: Пламен Алексиев-кмет на Община Радомир
След станалите разисквания и извършеното гласуване, на основание на основание чл.21, ал.2, от
ЗМСМА и чл.9 от Закона за местните данъци и такси, Общински съвет-Радомир прие

Р Е Ш Е Н И Е № 24
§1. Чл.17, ал.1 се изменя както следва:
Чл.17/1/Таксата се определя в годишен размер за всяко населено място с
решение на общинския съвет въз основа на одобрена план-сметка, включваща
необходимите разходи за:

1. Осигуряване на съдове за съхраняване на битовите отпадъци-контейнери,
кофи и др.;
2. Събиране на битовите отпадъци и транспортирането им до депата или
други инсталации и съоръжения за обезвреждането им;
3. Проучване, проектиране, изграждане, поддържане, експлоатация,
закриване и мониторинг на депата за битови отпадъци или други инсталации
или съоръжения за обезвреждане, рециклиране и оползотворяване на битови
отпадъци, включително отчисленията по чл.71а и 71е от Закона за управление на
отпадъците;
4. Почистване на уличните платна, площадите, алеите, парковете и други
територии за обществено ползване.
/общ брой съветници-21, присъствали по време на гласуването -18/
/”за”-18, „против”- няма, „въздържал се” – няма/
§2.Добавя се нов чл.17а
Чл.17а. Годишният размер на таксата се определя за всяка услуга по
отделно, а именно:
1. За сметосъбиране и сметоизвозване, обезпечаваща разходите по т.1и т.2 от
чл.17(1).
2. Обезвреждане на битови отпадъци в депа или други съоръжения,
обезпечаваща разходите по т.3 от чл.17(1).
3. Чистота на териториите за обществено ползване, обезпечаваща разходите
по т.4 от чл.17(1).
/общ брой съветници-21, присъствали по време на гласуването -17/
/”за”-17, „против”- няма, „въздържал се” – няма/
§3. Добавя се нов чл.17б
Чл.17б. Размерът на годишната такса се определя както следва:
(1) За жилищните и вилни имоти на граждани и жилищни имоти на
предприятия – в промил върху данъчната оценка на недвижимите имоти и за
всяка услуга по отделно
(2) За нежилищните имоти на предприятията и застроени нежилищни
имоти на граждани:
1. За сметосъбиране и сметоизвозване – в левове според количеството на
битовите отпадъци , в зависимост от:
1.1. броя на декларираните съдове
1.2. вида на декларираните съдове
1.3. честотата за извозване на съдовете за БО, обявена в заповедта по чл.14
(2).
1.4. годишната дължима такса по т.1 (2) чл.17б се изчислява по формулата:
Годишна дължима такса = брой на деклариран съд Х цена на извозване
според вида на декларирания съд Х брой извозвания за година.
2. За обезвреждане на битови отпадъци в депа и други съоръжения – според
количеството на битовите отпадъци в зависимост от броя на декларираните
съдове, вида на декларираните съдове и честотата на извозвания на битовите
отпадъци.

3. за поддържане на чистотата на териториите за обществено ползване - в
промил върху данъчната оценка на недвижимия имот, съгласно чл.21 от ЗМДТ
(3) За определяне на таксата по реда на т.1 (2) на чл.17б се подава заявление образец до кмета на общината в срок до 30 ноември на предходната година,
съгласно Приложение №1 на наредбата, а за 2012г. в срок до 15 януари 2012г.
(4) Заявлението се разглежда от упълномощените лица от Общинската
администрация за допустимост по следните критерии:
1. Декларирани достатъчно брой съдове за битови отпадъци /по вид/,
обезпечаващи извозването на битовите отпадъци, образувани от дейността на
лицата по ал.(2) чл.17б, изчислени, съгласно „Ръководство за определяне броя и
вида на необходимите съдове и техника за събиране и транспортиране на
отпадъци” на МОСВ.
2. Обезпечено обезвреждане на всички потоци отпадъци от жизнената
дейност на работещите и производствената, търговската или друга дейност на
лицата по ал.2 чл.17б.
(5) Упълномощените лица съставят становище за допустимост, съдържащо
анализ, съгласно критериите за допустимост по ал.4 и го представят на кмета на
общината за утвърждаване.
(6) Утвърденото становище по ал.5 в едно с подаденото заявление по ал.3 се
предоставя служебно за изпълнение от Отдел „Местни данъци и такси” и се
изпраща официално до заявителя.
(7) Когато лицата по чл.17б ал.2 не са подали заявление по ал.3 в
установения срок, таксата за сметосъбиране и сметоизвозване се определя и
заплаща в промил върху данъчната оценка на недвижимия имот по чл.21 от
ЗМДТ.
/общ брой съветници-21, присъствали по време на гласуването -18/
/”за”-18, „против”- няма, „въздържал се” – няма/
Добавя се чл.17в:
Чл.17в. За недвижими имоти на учебни заведения на територията на
Община Радомир, такса битови отпадъци се определя в левове, според
количеството на битовите отпадъци, в зависимост от броя на декларираните
съдове, вида на декларираните съдове и честотата на извозване, обявена в Заповед
по чл.14.
/общ брой съветници-21, присъствали по време на гласуването -18/
/”за”-18, „против”- няма, „въздържал се” – няма/
§4. Чл.19а, ал.3 се отменя и се добавя нова ал.3 със следният текст:
Чл.19а, ал.3. За имотите, които няма да се ползват през цялата година
декларация – образец 1 трябва да е подадена от всички собственици и или
ползватели. Жилищните имоти не трябва да са декларирани като основно
жилище и средномесечният разход на електроенергия не трябва да превишава 50
киловата.
/общ брой съветници-21, присъствали по време на гласуването -18/
/”за”-18, „против”- няма, „въздържал се” – няма/
§5. Чл.19а, ал.4 се отменя и се добавя нова ал.4 със следният текст:

Чл.19а, ал.4 Декларацията по ал.2 се приема и завежда в регистър на отдел
„Местни данъци и такси”, като проверка на обстоятелствата,посочени в нея се
извършва от длъжностно лице към отдел „Местни данъци и такси”, което при
необходимост изисква и допълнителни документи, и/или извършва насрещни
проверки. Декларацията се приема, но поражда последици само когато всички
съсобственици или ползватели на имота са я подписали. Срокът за подаване на
декларацията е до 30 ноември на предходната година, а за 2012 г. в срок до 15
януари 2012г.
/общ брой съветници-21, присъствали по време на гласуването -18/
/”за”-18, „против”- няма, „въздържал се” – няма/
§6.Чл.19а, ал.5 се отменя и се добавя нова ал.5 със следният текст:
Чл.19а, ал.5 През текущата година за декларираните обстоятелства могат да
се извършват проверки, които да се базират на информация за ползвани през
текущата година услуги на „ЧЕЗ Електро България” АД и „ВИК” АД и др., като
правото на заплащане на такса, съгласно чл.19а, ал.2 се признава на тези
собственици и/или ползватели, при които за декларираните жилища или имоти
отчетеният разход на електроенергия средномесечно не превишава 50 киловата.
При констатирано ползване на недвижимият имот, таксата се събира в годишен
размер, определен пропорционално върху данъчната оценка на имота.
/общ брой съветници-21, присъствали по време на гласуването -18/
/”за”-18, „против”- няма, „въздържал се” – няма/
§7.Чл.19а, ал.6 се отменя
/общ брой съветници-21, присъствали по време на гласуването -18/
/”за”-18, „против”- няма, „въздържал се” – няма/
ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
§8. Измененията и допълненията в Наредбата за определянето и
администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община
Радомир влизат в сила от датата на приемане на решението на Общински съвет –
Радомир.
§9. Решението на ОбС да се публикува поне в един местен всекидневник.
/общ брой съветници-21, присъствали по време на гласуването -18/
/”за”-18, „против”- няма, „въздържал се” – няма/

ПО ІІ-ра ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД – ДОКЛАДНИ ЗАПИСКИ:
ІІ.8. Докладна записка, вх.№С-234/16.12.2011г., относно приемане на
Отчет за състоянието на общинската собственост и резултатите от
нейното управление по видове и категории обекти през 2011г.
Вносител: Пламен Алексиев-кмет на Община Радомир
След станалите разисквания и извършеното гласуване, 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 № 25
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-РАДОМИР ПРИЕМА Отчет за състоянието
на общинската собственост и резултатите от нейното управление по
видове и категории обекти през 2011г.
/общ брой съветници-21, присъствали по време на гласуването -18/
/”за”-18, „против”- няма, „въздържал се” – няма/

ПО ІІ-ра ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД – ДОКЛАДНИ ЗАПИСКИ:
ІІ.9. Докладна записка, вх.№С-236/19.12.2011г., относно промени в
групите общински жилища, съгласно чл.3, ал.1 и ал.2 от Наредба за
общинските жилища.
Вносител: Пламен Алексиев-кмет на Община Радомир
След станалите разисквания и извършеното поименно гласуване, на основание чл.42 от ЗОС и чл.3, ал.1 и ал.2
от Наредба за общинските жилища, Общински съвет-Радомир прие

Р Е Ш Е Н И Е № 26
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-РАДОМИР ОПРЕДЕЛЯ групите жилища, както
следва:
1. ВКЛЮЧВА в общинския жилищен фонд в групата “жилища за
настаняване под наем на граждани с установени жилищни нужди” следния
апартамент:
- ж.к.”Тракия” бл.2, вх.А, ет.4, ап.10
Остават включени, приетите с решение №189 от протокол №13/28.12.2010г.,
апартаменти:
- ж.к.”Гърляница” бл.32, ет.8, ап.23Б
- ж.к.”Тракия” бл.1, вх.А, ет.1, ап.2
2. В общинския жилищен фонд в групата “резервни жилища” няма
промяна на основание решение №189 от протокол №13/28.12.2010г.:
- ж.к.”Тракия” бл.1, вх.В, ап.23
- ж.к.”Тракия” бл.7, вх.В ап.63
3. В общинския жилищен фонд в групата “ведомствени жилища” няма
промяна на основание решение №189 от протокол №13/28.12.2010г.:
- ул.”Христо Ботев” № 15, бл.1, ап.6
- ул.”Христо Ботев” № 15, бл.1,ап.14
4. ВКЛЮЧВА в общинския жилищен фонд в групата “жилища за
продажба” следния апартамент:
- ж.к.”Тракия” бл.3, вх.В, ет.7, ап.66
В общинския жилищен фонд в групата “жилища за продажба” остават
жилищата съгласно решение №189 от протокол №13/28.12.2010г.
/общ брой съветници-21, присъствали по време на поименното гласуване -18/
/”за”-18, „против”- няма, „въздържал се” – няма/

ПО ІІ-ра ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД – ДОКЛАДНИ ЗАПИСКИ:
ІІ.10. Докладна записка, вх.№С-233/16.12.2011г., относно приемане
на Общински план за провеждане на спасителни и неотложни
аварийно възстановителни работи при възникване на бедствия на
територията на Община Радомир.
Вносител: Пламен Алексиев-кмет на Община Радомир
След станалите разисквания и извършеното гласуване, на основание чл.21, ал.1,
т.3 от ЗМСМА, във връзка с чл.9, ал.3, т.7 и чл.65, ал.1, т.7 от Закона за защита при
бедствия (обн.ДВ бр.102 – 2006г. изм. ДВ бр.80 – 2011г.), Общински съвет-Радомир
прие

Р Е Ш Е Н И Е № 27
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-РАДОМИР ПРИЕМА Общински план за
защита на населението при бедствия в община Радомир.
/общ брой съветници-21, присъствали по време на гласуването -18/
/”за”-18, „против”- няма, „въздържал се” – няма/

ПО ІІ-ра ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД – ДОКЛАДНИ ЗАПИСКИ:
ІІ.11.
Докладна
записка,
вх.№С-238/20.12.2011г.,
относно
определяне на представител на Общински съвет – Радомир в Общото
събрание на Националното сдружение на общините в Република
България /НСОРБ/.
Вносител: Красимир Борисов-председател на Общински съветРадомир
След станалите разисквания и извършеното гласуване, на основание чл.27, ал.1,
от Устава на Националното сдружение на общините в Република България и чл.131
от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет-Радомир, неговите
комисии и взаимодействието му с общинската администрация, Общински съветРадомир прие

Р Е Ш Е Н И Е № 28
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-РАДОМИР:
1. ИЗБИРА за свой представител в Общото събрание на
Националното сдружение на общините в Република България –
Боряна Симеонова Методиева – общински съветник в Общински
съвет-Радомир.
2. ИЗБИРА за заместник на представителя в Общото събрание
на Националното сдружение на общините в Република България в

случай, че представителят на общинския съвет няма възможност да
участва в работата на Общото събрание – Красимир Светозаров
Борисов-председател на Общински съвет-Радомир.

/общ брой съветници-21, присъствали по време на гласуването -18/
/”за”-18, „против”- няма, „въздържал се” – няма/

ПО ІІ-ра ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД – ДОКЛАДНИ ЗАПИСКИ:
ІІ.12. Докладна записка, вх.№С-214/23.11.2011г., относно продажба
на общинска недвижима собственост – УПИ VІІІ-общ. в кв.107 по
плана на с.Горна Диканя.
Вносител: Пламен Алексиев-кмет на Община Радомир
След направените разисквания и извършеното поименно гласуване, на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от
ЗМСМА, чл. 35, ал. 3 от ЗОС и във връзка с чл. 35, ал. 1 и 2, и чл. 53 от Наредба за общинската собственост,
Общински съвет-Радомир прие

Р Е Ш Е Н И Е № 29
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-РАДОМИР:
1. На основание чл.8, ал.9 от Закон за общинската собственост ДОПЪЛВА годишната програма
за управление и разпореждане с общинска собственост за 2011 г. /приета с решение № 182 от
протокол № 13 от 28.12.2010 г., изм. и доп. с решения №34 и 35 от 18.02.2011г. , решения №№53, 54,
55, 56, 57, 58 и 59 от 25.03.2011г., решения №№ 76, 77, 78 и 79 от 29.04.2011г., решение №110 от
01.07.2011г. и решение №134 от 29.07.2011г./ в раздел ІІІ-ти, буква „Б“ - имоти , които Община
Радомир има намерение да продаде, с НОВА ТОЧКА 86 - УПИ VІІІ-общ. в кв. 107 по плана на с.
Горна Диканя, Община Радомир, одобрен със Заповед № ІІІ- 144/1981 г. на ОНС-Перник, с площ от
738 кв.м. - незастроен, отреден за жилищно застрояване при граници: север - улица, изток – УПИ
ІХ, юг – УПИ ХХІХ-1057 и УПИ ХХVІІІ-1058 и запад – УПИ VІІ-1055, актуван с АОС №
2087/30.07.2008г.
2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 35, ал. 1 от ЗОС във връзка с чл. 34, ал. 1 от
Наредбата за общинската собственост ДАВА СЪГЛАСИЕ за продажба чрез търг с явно наддаване
на УПИ VІІІ-общ. в кв. 107 по плана на с. Горна Диканя, Община Радомир, одобрен със Заповед №
ІІІ- 144/1981 г. на ОНС-Перник, с площ от 738 кв.м. - незастроен, отреден за жилищно застрояване
при граници: север - улица, изток – УПИ ІХ, юг – УПИ ХХІХ-1057 и УПИ ХХVІІІ-1058 и запад – УПИ
VІІ-1055, актуван с АОС № 2087/30.07.2008г., при първоначална тръжна цена от 8 118.00 лв. /осем
хиляди сто и осемнадесет лева/, без включен ДДС, определена от лицензиран оценител.
3. ВЪЗЛАГА на Кмета на Община Радомир да проведе процедурата по търга, съгласно Наредба
за общинската собственост и сключи договор за продажбата със спечелилия търга.

/общ брой съветници-21, присъствали по време на поименното гласуване -18/
/”за”-18, „против”- няма, „въздържал се” – няма/

ПО ІІ-ра ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД – ДОКЛАДНИ ЗАПИСКИ:
ІІ.13. Докладна записка, вх.№С-215/23.11.2011г., относно продажба
на общинска недвижима собственост – УПИ Х-общ. в кв.107 по плана
на с.Горна Диканя.
Вносител: Пламен Алексиев-кмет на Община Радомир

След направените разисквания и извършеното поименно гласуване, на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от
ЗМСМА, чл. 35, ал. 3 от ЗОС и във връзка с чл. 35, ал. 1 и 2, и чл. 53 от Наредба за общинската собственост,
Общински съвет-Радомир прие

Р Е Ш Е Н И Е № 30
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-РАДОМИР:
1. На основание чл.8, ал.9 от Закон за общинската собственост ДОПЪЛВА годишната програма
за управление и разпореждане с общинска собственост за 2011 г. /приета с решение № 182 от
протокол № 13 от 28.12.2010 г., изм. и доп. с решения №34 и 35 от 18.02.2011г. , решения №№53, 54,
55, 56, 57, 58 и 59 от 25.03.2011г., решения №№ 76, 77, 78 и 79 от 29.04.2011г., решение №110 от
01.07.2011г. и решение №134 от 29.07.2011г./ в раздел ІІІ-ти, буква „Б“ - имоти , които Община
Радомир има намерение да продаде, с НОВА ТОЧКА 87 - УПИ Х-общ. в кв. 107 по плана на с. Горна
Диканя, Община Радомир, одобрен със Заповед № ІІІ- 144/1981 г. на ОНС-Перник, с площ от 765
кв.м. - незастроен, отреден за жилищно застрояване при граници: север - улица, изток – УПИ ХІобщ, юг – УПИ ХХVІІ-1059 и УПИ ХХVІ-1060 и запад – УПИ ІХ-общ, актуван с АОС №
2088/30.07.2008г.
2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 35, ал. 1 от ЗОС във връзка с чл. 34, ал. 1 от
Наредба за общинската собственост ДАВА СЪГЛАСИЕ за продажба чрез търг с явно наддаване на
УПИ Х-общ. в кв. 107 по плана на с. Горна Диканя, Община Радомир, одобрен със Заповед № ІІІ144/1981 г. на ОНС-Перник, с площ от 765 кв.м. - незастроен, отреден за жилищно застрояване при
граници: север - улица, изток – УПИ ХІ-общ, юг – УПИ ХХVІІ-1059 и УПИ ХХVІ-1060 и запад – УПИ
ІХ-общ, актуван с АОС № 2088/30.07.2008г., при първоначална тръжна цена от 8 415.00 лв. /осем
хиляди четиристотин и петнадесет лева/, без включен ДДС, определена от лицензиран оценител.
3. ВЪЗЛАГА на Кмета на Община Радомир да проведе процедурата по търга, съгласно Наредба
за общинската собственост и сключи договор за продажбата със спечелилия търга.

/общ брой съветници-21, присъствали по време на поименното гласуване -18/
/”за”-18, „против”- няма, „въздържал се” – няма/

ПО ІІ-ра ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД – ДОКЛАДНИ ЗАПИСКИ:
ІІ.14. Докладна записка, вх.№С-216/23.11.2011г., относно продажба
на общинска недвижима собственост – УПИ VІІІ в кв.102 по плана на
с.Горна Диканя.
Вносител: Пламен Алексиев-кмет на Община Радомир
След направените разисквания и извършеното поименно гласуване, на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от
ЗМСМА, чл. 35, ал. 3 от ЗОС и във връзка с чл. 35, ал. 1 и 2, и чл. 53 от Наредба за общинската собственост,
Общински съвет-Радомир прие

Р Е Ш Е Н И Е № 31
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-РАДОМИР:
1. На основание чл.8, ал.9 от Закон за общинската собственост ДОПЪЛВА годишната програма
за управление и разпореждане с общинска собственост за 2011 г. /приета с решение № 182 от
протокол № 13 от 28.12.2010 г., изм. и доп. с решения №34 и 35 от 18.02.2011г. , решения №№53, 54,
55, 56, 57, 58 и 59 от 25.03.2011г., решения №№ 76, 77, 78 и 79 от 29.04.2011г., решение №110 от
01.07.2011г. и решение №134 от 29.07.2011г./ в раздел ІІІ-ти, буква „Б“ - имоти , които Община
Радомир има намерение да продаде, с НОВА ТОЧКА 88 - УПИ VІІІ в кв. 102 по плана на с. Горна
Диканя, Община Радомир, одобрен със Заповед № ІІІ- 144/1981 г. на ОНС-Перник, с площ от 1 120
кв.м. - незастроен, отреден за жилищно застрояване при граници: север – край на регулация,
изток – УПИ ІХ, юг – улица с ок 529; ок 530 и ок 531 и запад – УПИ VІІ, актуван с АОС №
2500/10.08.2011г.

2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 35, ал. 1 от ЗОС във връзка с чл. 34, ал. 1 от
Наредба за общинската собственост ДАВА СЪГЛАСИЕ за продажба чрез търг с явно наддаване на
УПИ VІІІ в кв. 102 по плана на с. Горна Диканя, Община Радомир, одобрен със Заповед № ІІІ144/1981 г. на ОНС-Перник, с площ от 1 120 кв.м. - незастроен, отреден за жилищно застрояване
при граници: север – край на регулация, изток – УПИ ІХ, юг – улица с ок 529; ок 530 и ок 531 и запад
– УПИ VІІ, актуван с АОС № 2500/10.08.2011г., при първоначална тръжна цена от 14 560.00 лв.
/четиринадесет хиляди петстотин и шестдесет лева /, без включен ДДС, определена от лицензиран
оценител.
3. ВЪЗЛАГА на Кмета на Община Радомир да проведе процедурата по търга, съгласно Наредба
за общинската собственост и сключи договор за продажбата със спечелилия търга.

/общ брой съветници-21, присъствали по време на поименното гласуване -18/
/”за”-18, „против”- няма, „въздържал се” – няма/

ПО ІІ-ра ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД – ДОКЛАДНИ ЗАПИСКИ:
ІІ.15. Докладна записка, вх.№С-223/25.11.2011г., относно продажба
на общинска недвижима собственост – УПИ V в кв.93 по плана на
гр.Радомир.
Вносител: Пламен Алексиев-кмет на Община Радомир
След направените разисквания и извършеното поименно гласуване, на
основание чл.35, ал.3 от ЗОС и във връзка с чл. 35, ал. 1 и ал.2, и чл. 53 от Наредба за
общинската собственост, Общински съвет-Радомир прие

Р Е Ш Е Н И Е № 32
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-РАДОМИР:
1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 35, ал. 3 от ЗОС във връзка с чл. 35, ал. 1 и ал.2 и
чл.53 от Наредба за общинската собственост ДАВА СЪГЛАСИЕ за продажба на УПИ V в кв. 93 по
плана на гр. Радомир, Община Радомир, с площ от 212 кв.м., отреден за обществено застрояване,
одобрен със Заповед № 367 от 28.12.2001г. и изменен със Заповед №418 от 08.10.2009г. на Кмета на
Община Радомир, актуван с АОС №1359/21.07.2006г., при граници: север – УПИ ІІ, изток – УПИ ІІ,
юг – УПИ ІІІ и запад – улица, върху който имот е отстъпено право на строеж (суперфиция) на
основание Договор №180/01.09.2006г., на ЕТ „Маргарита Методиева”, за сумата от 4 876.00 лв.
/четири хиляди осемстотин седемдесет и шест лева/, без включен ДДС, определена от лицензиран
оценител.
2. ВЪЗЛАГА на Кмета на Община Радомир да сключи договор за продажба.

/общ брой съветници-21, присъствали по време на поименното гласуване -18/
/”за”-16, „против”- няма, „въздържал се” – 2/

ПО ІІ-ра ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД – ДОКЛАДНИ ЗАПИСКИ:
ІІ.16.
Докладна
записка,
вх.№С-219/25.11.2011г.,
относно
предоставяне на имоти, придобити от общината по чл.19, ал.2 от
ЗСПЗЗ по искане на ОСЗ-Радомир на граждани.
Вносител: Пламен Алексиев-кмет на Община Радомир

След извършеното гласуване, на основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл.19 от ЗСПЗЗ, чл.45ж, ал.2
и ал.3 от ППЗСПЗЗ и във връзка с Искане по § 27, ал.2, т.1 от ПЗР на ЗИДЗСПЗЗ от инж.агр.Анелия Василеваначалник ОСЗ-Радомир, вх.№ АО-08-00-173/21.11.2011 г., Общински съвет-Радомир прие

Р Е Ш Е Н И Е № 33
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-РАДОМИР ПРЕДОСТАВЯ на наследниците на Георги
Михалков Неговански - бивш жител на с.Кондофрей, община Радомир, имоти,
придобити от Община Радомир по реда на чл.19, ал.1 и ал.2 от ЗСПЗЗ, както
следва:
1. Имот № 059064, с площ 6,998 дка, представляващ нива, находящ се в
землището на с.Кондофрей, община Радомир, м. „Орници“, актуван с АОС №
2516/17.11.2011г., при граници и съседи, съгласно скица-проект № Ф00146/07.09.2011
г., издадена от ОСЗ-Радомир: имот № 059031, представляващ полски път на
Община Радомир, имот № 059030, представляващ стопански двор на ДПФ-МЗГ,
имот № 059101, представляващ полски път на Община Радомир, имот № 000121,
представляващ полски път на Община Радомир, имот №000050, представляващ
ведомствен път на Община Радомир, имот № 059101, представляващ полски път
на Община Радомир.
2. Имот № 124070, с площ 0,974 дка, представляващ овощна градина, находящ
се в землището на с.Кондофрей, община Радомир, м. „Набоище“, актуван с АОС
№ 2519/17.11.2011г., при граници и съседи, съгласно скица-проект №
Ф00148/07.09.2011 г., издадена от ОСЗ-Радомир: имот № 124069, представляващ
ливада на Земи по чл.19 от ЗСПЗЗ, имот № 000001, представляващ др. селищна
тер. на гр.Радомир, с.Кондофрей, мах., имот № 000109, представляващ пасище с
храсти на Земи по чл.19 от ЗСПЗЗ, имот № 124065, представляващ стопански двор
на ДПФ-МЗГ.
3. Имот № 124069, с площ 0,931 дка., представляващ овощна градина, находящ
се в землището на с.Кондофрей, община Радомир, м. „Набоище“, актуван с АОС
№ 2518/17.11.2011г., при граници и съседи, съгласно скица-проект №
Ф00150/07.09.2011 г., издадена от ОСЗ-Радомир: имот № 124070, представляващ
овощна градина на Земи по чл.19 от ЗСПЗЗ, имот № 124065, представляващ
стопански двор на ДПФ-МЗГ, имот № 124068, представляващ ливада на Земи по
чл.19 от ЗСПЗЗ и имот № 000001, представляващ др. селищна тер. на гр.Радомир,
с.Кондофрей,
4. Имот № 124068, с площ 0,966 дка., представляващ овощна градина, находящ
се в землището на с.Кондофрей, община Радомир, м. „Набоище“, актуван с АОС
№ 2517/17.11.2011г., при граници и съседи, съгласно скица-проект №
Ф00152/07.09.2011 г., издадена от ОСЗ-Радомир: имот № 124101, представляващ
полски път на Община Радомир, имот № 000001, представляващ др. селищна тер.
на гр.Радомир, с.Кондофрей, мах., имот № 124069, представляващ овощна градина
на Земи по чл.19 от ЗСПЗЗ и имот № 124065, представляващ стопански двор на
ДПФ-МЗГ
/общ брой съветници-21, присъствали по време на гласуването -18/
/”за”-18, „против”- няма, „въздържал се” – няма/

ПО ІІ-ра ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД – ДОКЛАДНИ ЗАПИСКИ:

ІІ.17.
Докладна
записка,
вх.№С-220/25.11.2011г.,
относно
предоставяне на имоти, придобити от общината по чл.19, ал.2 от
ЗСПЗЗ по искане на ОСЗ-Радомир на граждани.
Вносител: Пламен Алексиев-кмет на Община Радомир
След извършеното гласуване, на основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл.19 от ЗСПЗЗ, чл.45ж, ал.2 и
ал.3 от ППЗСПЗЗ и във връзка с Искане по § 27, ал.2, т.1 от ПЗР на ЗИДЗСПЗЗ от инж.агр.Анелия Василеваначалник ОСЗ-Радомир, вх.№ АО-08-00-172/21.11.2011 г., Общински съвет-Радомир прие

Р Е Ш Е Н И Е № 34
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-РАДОМИР ПРЕДОСТАВЯ на наследниците на Алекси
Тонев Чаворин - бивш жител на с.Друган, община Радомир, имоти, придобити от
Община Радомир по реда на чл.19, ал.1 и ал.2 от ЗСПЗЗ, както следва:
1. Имот № 040003, с площ 0,561 дка, представляващ нива, находящ се в
землището на с.Друган, община Радомир, м. „Лъката“, актуван с АОС №
2521/17.11.2011г., при граници и съседи, съгласно скица-проект № Ф01379/13.10.2011
г., издадена от ОСЗ-Радомир: имот № 000181, представляващ населено място на гр.
Радомир, с.Друган, мах., имот № 000063, представляващ дере на Община Радомир,
имот № 040004, представляващ нива на Земи по чл.19 от ЗСПЗЗ, имот № 000064,
представляващ жил. територия на гр.Радомир, с.Друган, мах. Чаворина.
Описаният имот е образуван от имот № 040001, съгласно скица-проект за делба№
Ф01378/13.10.2011 г. от ОСЗ-Радомир.
2. Имот № 034007, с площ 1,446 дка, представляващ нива, находящ се в
землището на с.Друган, община Радомир,
м. „Лъката“, актуван с АОС №
2520/17.11.2011г., при граници и съседи, съгласно скица-проект № Ф01374/13.10.2011
г., издадена от ОСЗ-Радомир: имот № 034009, представляващ нива на Земи по
чл.19 от ЗСПЗЗ. Описаният имот е образуван от имот № 034004, съгласно скицапроект за делба№ Ф01373/13.10.2011 г. от ОСЗ-Радомир, заверена на 21.11.2011г.
3. Имот № 034008, с площ 2,509 дка, представляващ нива, находящ се в
землището на с.Друган, община Радомир,
м. „Лъката“, актуван с АОС №
2520/17.11.2011г., при граници и съседи, съгласно скица-проект № Ф01375/13.10.2011
г., издадена от ОСЗ-Радомир: имот № 034009, представляващ нива на Земи по
чл.19 от ЗСПЗЗ, имот № 000066, представляващ полски път на Община Радомир,
имот № 000064, представляващ Жил. територия на гр.Радомир, с.Друган,
мах.Чаворина. Описаният имот е образуван от имот № 034004, съгласно скицапроект за делба№ Ф01373/13.10.2011 г. от ОСЗ-Радомир, заверена на 21.11.2011г.
4. Имот № 024013, с площ 2,838 дка, представляващ нива, находящ се в
землището на с.Старо село, община Радомир,
м. „Лъката“, актуван с АОС
№ 2522/17.11.2011г., при граници и съседи, съгласно скица-проект №
Ф01412/13.10.2011 г., издадена от ОСЗ-Радомир: имот № 024012, представляващ
нива на Земи по чл.19 от ЗСПЗЗ, имот № 000216, представляващ дере на Община
Радомир, имот № 024014, представляващ нива на Земи по чл.19 от ЗСПЗЗ, имот №
000229, представляващ Др.селищна тер. на гр.Радомир, Старо село, мах.Чачулова.
Описаният имот е образуван от имот № 024002, съгласно скица-проект за делба№
Ф01410/13.10.2011 г. от ОСЗ-Радомир, заверена на 21.11.2011г.
/общ брой съветници-21, присъствали по време на гласуването -18/
/”за”-18, „против”- няма, „въздържал се” – няма/

ПО ІІ-ра ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД – ДОКЛАДНИ ЗАПИСКИ:
ІІ.18.
Докладна
записка,
вх.№С-221/25.11.2011г.,
относно
предоставяне на имоти, придобити от общината по чл.19, ал.2 от
ЗСПЗЗ по искане на ОСЗ-Радомир на граждани.
Вносител: Пламен Алексиев-кмет на Община Радомир
След извършеното гласуване, на основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл.19 от ЗСПЗЗ,
чл.45ж, ал.2 и ал.3 от ППЗСПЗЗ и във връзка с Искане по § 27, ал.2, т.1 от ПЗР на ЗИДЗСПЗЗ от инж.агр.Анелия
Василева-началник ОСЗ-Радомир, вх.№ АО-08-00-171/21.11.2011 г., Общински съвет-Радомир прие

Р Е Ш Е Н И Е № 35
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-РАДОМИР ПРЕДОСТАВЯ на наследниците на Йордан
Васев Давидов - бивш жител на с.Долна Диканя, община Радомир, имоти,
придобити от Община Радомир по реда на чл.19, ал.1 и ал.2 от ЗСПЗЗ, както
следва:
1. Имот № 034114, с площ 0,905 дка, представляващ ливада, находящ се в
землището на с.Долна Диканя, община Радомир,
м. „При дома“, актуван
с АОС № 2280/28.07.2009г., при граници и съседи, съгласно скица-проект №
Ф01431/07.10.2011 г., издадена от ОСЗ-Радомир: имот № 000134, представляващ
полски път на Община Радомир, имот № 034115, представляващ ливада на Земи
по чл.19 от ЗСПЗЗ,
имот № 000041, представляващ Жил. територия на
гр.Радомир, с.Долна Диканя, мах.Ст. село, имот № 034113, представляващ ливада
на Земи по чл.19 от ЗСПЗЗ. Описаният имот е образуван от имот № 034107,
съгласно скица-проект за делба№ Ф01429/07.10.2011 г. от ОСЗ-Радомир, заверена на
21.11.2011г.
2. Имот № 075018, с площ 1,732 дка, представляващ нива, находящ се в
землището на с.Долна Диканя, община Радомир,
м. „Прека падина“,
актуван с АОС № 2523/17.11.2011г., при граници и съседи, съгласно скица-проект
№ Ф01425/07.10.2011 г., издадена от ОСЗ-Радомир: имот № 075017, представляващ
нива на Земи по чл.19 от ЗСПЗЗ, имот № 000340, представляващ др. селищна тер.
на гр. Радомир, с. Долна Диканя, мах., имот № 075019, представляващ нива на
Земи по чл.19 от ЗСПЗЗ, имот № 000288, представляващ дере на Община Радомир.
/общ брой съветници-21, присъствали по време на гласуването -18/
/”за”-18, „против”- няма, „въздържал се” – няма/

ПО ІІ-ра ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД – ДОКЛАДНИ ЗАПИСКИ:
ІІ.19.
Докладна
записка,
вх.№С-222/25.11.2011г.,
относно
предоставяне на имоти, придобити от общината по чл.19, ал.2 от
ЗСПЗЗ по искане на ОСЗ-Радомир на граждани.
Вносител: Пламен Алексиев-кмет на Община Радомир
След извършеното гласуване, на основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл.19 от ЗСПЗЗ, чл.45ж, ал.2 и
ал.3 от ППЗСПЗЗ и във връзка с Искане по § 27, ал.2, т.1 от ПЗР на ЗИДЗСПЗЗ от инж.агр.Анелия Василеваначалник ОСЗ-Радомир, вх.№ АО-08-00-170/21.11.2011 г., Общински съвет-Радомир прие

Р Е Ш Е Н И Е № 36
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-РАДОМИР ПРЕДОСТАВЯ на наследниците на Кирил, Методи и
Александър Давидови - бивши жители на с.Долна Диканя, община Радомир, имот, придобит от
Община Радомир по реда на чл.19, ал.1 и ал.2 от ЗСПЗЗ, както следва:
1. Имот № 034115, с площ 2,586 дка, представляващ ливада, находящ се в землището на с.Долна
Диканя, община Радомир,м. „При дома“, актуван с АОС № 2280/28.07.2009г., при граници и съседи,
съгласно скица-проект № Ф01436/13.10.2011 г., издадена от ОСЗ-Радомир: имот № 000134,
представляващ полски път на Община Радомир, имот № 034106, представляващ ливада на
наследниците на Павел Генев Шарабанков, имот № 000041, представляващ Жил. територия на
гр.Радомир, с.Долна Диканя, мах. Ст. село, имот № 034114, представляващ ливада на наследниците
на Йордан Васев Давидов. Описаният имот е образуван от имот № 034107, съгласно скица-проект за
делба№ Ф01433/13.10.2011 г. от ОСЗ-Радомир, заверена на 21.11.2011г.

/общ брой съветници-21, присъствали по време на гласуването -18/
/”за”-18, „против”- няма, „въздържал се” – няма/

ас/ас

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС-РАДОМИР: /П/
/Красимир Борисов/

ОБЛАСТ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РАДОМИР
ОБЛАСТ ПЕРНИК
град Радомир 2400, площад „Свобода” № 20,
тел./факс: 359 777 823 70, тел.: 359 777 80 080
e-mail: obs_radomir@abv.bg; e-mail: obs_radomir_predsedatel@abv.bg

РЕШЕНИЯ
НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-РАДОМИР ОТ ЗАСЕДАНИЕ,
ПРОВЕДЕНО НА 27.01.2012 Г.
/ПРОТОКОЛ № 5/

ПО IІ-ра ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД - ПРОГРАМИ И АНАЛИЗИ
ІІ.1. Приемане на Програма за управление и разпореждане с имоти-общинска
собственост през 2012 г., докладна записка, вх.№ С-5/13.01.2012 г.
Вносител: Пламен Алексиев – Кмет на Община Радомир
След станалите разисквания и извършеното гласуване, на основание чл.21, ал.1,
т.12 от ЗМСМА, чл.8, ал.9 от Закона за общинската собственост и чл.4, ал.1 от Наредба
за общинската собственост за изпълнение на целите, принципите и приоритетите на
мандатната стратегия, Общински съвет-Радомир прие
Р Е Ш Е Н И Е № 38
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-РАДОМИР:
1. ПРИЕМА Програма за управление и разпореждане с имоти-общинска
собственост през 2012 г.
2. ЗАДЪЛЖАВА Кмета на Община Радомир на следващото заседание на
Общинския съвет да внесе мандатна стратегия до 2015 г.
3 Програмата за 2012 г. да се заложи и да бъде част от стратегията за мандата.
(общ брой съветници – 21 ; присъствали по време на гласуването -20)

( „за” – 20 , „против” – няма , „въздържал се” – няма)
*
*
*
ПО ІІ-ра ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД – ПРОГРАМИ И АНАЛИЗИ
ІІ.2. Приемане на Програма за развитие на читалищната дейност в Община
Радомир през 2012 г.
Вносител: Пламен Алексиев-Кмет на Община Радомир
След станалите разисквания и извършеното гласуване, на основание чл.21,
ал.1,т.12 и т.23 от ЗМСМА, във връзка с чл.26а, ал.2 от Закона за народните читалища,
Общински съвет-Радомир прие
Р Е Ш Е Н И Е № 39
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-РАДОМИР:
1. ПРИЕМА Годишна програма за развитие на читалищната дейност за
2012г.
2. Председателите на читалища заедно с ежегодния отчет до 31.03.2012 г. да
посочат източниците и начините за финансиране на заложените мероприятия от
общинско, регионално и национално значение.
(общ брой съветници – 21 ; присъствали по време на гласуването -20)
( „за” – 20 , „против” – няма , „въздържал се” – няма)
*
*
*
ПО ІІ-ра ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД – ПРОГРАМИ И АНАЛИЗИ
ІІ.3. Финансово-икономически анализ на прилаганите местни такси и цени
на услуги на територията на Община Радомир, докладна записка, вх.№ С17/13.01.2012 г.
Вносител: Пламен Алексиев – Кмет на Община Радомир
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 № 40
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-РАДОМИР ПРИЕМА Финансово-икономически
анализ на прилаганите местни такси и цени на услуги на територията на Община
Радомир с препоръката да се извърши техническа корекция на данните.
(общ брой съветници – 21 ; присъствали по време на гласуването -20)
( „за” – 20 , „против” – няма , „въздържал се” – няма)
*
*
*
ПО ІІІ-та ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД – ДОКЛАДНИ ЗАПИСКИ
ІІІ.1. Докладна записка, вх.№ С-18/13.01.2012 г., относно кандидатстване на
Община Радомир за финансиране пред Програма за трансгранично
сътрудничество между Република България и Република Сърбия по Инструмента
за предприсъединителна помощ на проект „Опазване на околната среда чрез
ликвидиране на замърсени и опасни зони чрез усвояването им като места за
отдих и обособяване на зони за събиране и съхранение на отпадъци”.
Вносител: Пламен Алексиев-Кмет на Община Радомир

След станалите разисквания и извършеното гласуване, на основание чл.21, ал.2
от ЗМСМА, Общински съвет-Радомир прие
Р Е Ш Е Н И Е № 41
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-РАДОМИР:
1. ДАВА СЪГЛАСИЕ Община Радомир да кандидатства в качеството си на
партньор на Община Алексинац с проектопредложение за финансиране на
проект „Опазване на околната среда чрез ликвидиране на замърсени и опасни
зони чрез усвояването им като места за отдих и обособяване на зони за събиране и
съхранение на отпадъци” по Програма за трансгранично сътрудничество между
Република България и Република Сърбия – Приоритетна ос 1 – „Развитие на
дребномащабна инфраструктура”, област на интервенция 1.2 „Инфраструктура,
засягаща проблемите на околната среда”.
2. ДАВА СЪГЛАСИЕ за временно използване на собствени средства при
изпълнение на проекта до тяхното възстановяване от Програмата.
3. ДАВА СЪГЛАСИЕ активите предмет на проекта да бъдат ползвани
безвъзмездно за целите на проекта в продължение на пет години след
приключването му.
(общ брой съветници – 21 ; присъствали по време на гласуването -20)
( „за” – 20 , „против” – няма , „въздържал се” – няма)
*
*
*
ПО ІІІ-та ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД – ДОКЛАДНИ ЗАПИСКИ
ІІІ.2. Докладна записка, вх.№ С-19/13.01.2012 г., относно кандидатстване на
Община Радомир за финансиране пред Програма за трансгранично
сътрудничество между Република България и Република Сърбия на проект
„Трансграничен етнокултурен и туристически атлас”.
Вносител: Пламен Алексиев – Кмет на Община Радомир
След станалите разисквания и извършеното гласуване, на основание чл.21, ал.2
от ЗМСМА, Общински съвет-Радомир прие
Р Е Ш Е Н И Е № 42
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-РАДОМИР:
1. ДАВА СЪГЛАСИЕ Община Радомир да кандидатства в качеството си на
водеща организация с партньори Община Гаджин Хан – Република Сърбия и
„Балканска агенция за устойчиво развитие” – гр.Перник с проектопредложение
за финансиране на проект „Трансграничен етнокултурен и туристически атлас”
по Програма за трансгранично сътрудничество между Република България и
Република Сърбия с № 2007СВ16IPO006, Приоритетна ос 2 „Подобряване на
капацитета за съвместно планиране, решаване на проблеми и развитие”, област
на интервенция 2.3 „Хора за хора”.
2. ДАВА СЪГЛАСИЕ за временно използване на собствени средства при
изпълнение на проекта до тяхното възстановяване от Програмата.
3. ДАВА СЪГЛАСИЕ активите предмет на проекта да бъдат ползвани
безвъзмездно за целите на проекта в продължение на пет години след
приключването му.
(общ брой съветници – 21 ; присъствали по време на гласуването -20)
( „за” – 20 , „против” – няма , „въздържал се” – няма)

*

*

*

ПО ІІІ-та ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД – ДОКЛАДНИ ЗАПИСКИ
ІІІ.3. Докладна записка, вх.№ С-31/26.01.2012 г., относно кандидатстване на
Община Радомир като асоцииран партньор пред Програма за трансгранично
сътрудничество между Република България и Република Сърбия по Инструмента
за предприсъединителна помощ по Приоритетна ос 1: Развитие на дребно
мащабна инфраструктура, 1.1. Физическа и информационна инфраструктура.
Вносител: Пламен Алексиев-Кмет на Община Радомир
След станалите разисквания и извършеното гласуване, на основание чл.21, ал.2
от ЗМСМА, Общински съвет-Радомир прие
Р Е Ш Е Н И Е № 43
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-РАДОМИР ДАВА СЪГЛАСИЕ Община Радомир да
бъде асоцииран партньор на НПО „Климент Охридски” 1915 г. – с.Долни Раковец
по проектопредложение за финансиране по Програма за трансгранично
сътрудничество между Република България и Република Сърбия – Приоритетна
ос 1: Развитие на дребно мащабна инфраструктура, 1.1. Физическа и
информационна инфраструктура.
(общ брой съветници – 21 ; присъствали по време на гласуването -20)
( „за” – 20 , „против” – няма , „въздържал се” – няма)
*
*
*
ПО ІІІ-та ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД – ДОКЛАДНИ ЗАПИСКИ
ІІІ.4. Докладна записка, вх.№ С-6/13.01.2012 г., относно отдаване под наем на
общински имоти-публична общинска собственост /общинско помещение в
сградата на кметство с.Владимир/
Вносител: Пламен Алексиев-кмет на Община Радомир
След станалите разисквания и извършеното поименно гласуване, на основание чл. 14,
ал.7 от Закона за Общинската собственост и във връзка с чл.23, ал. 2 и 3 от Наредба за
общинската собственост, Общински съвет-Радомир прие
Р Е Ш Е Н И Е № 44
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-РАДОМИР ДАВА СЪГЛАСИЕ да бъде отдаден под наем
чрез публично оповестен търг с явно наддаване
общински имот - публична
общинска собственост, а именно:
Общинско помещение находящо се в сградата на кметство с.Владимир,
Община Радомир с площ от 14 кв.м. за извършване на пощенски услуги при
първоначална месечна наемна цена в размер на 16.80 лв. /шестнадесет лева и
осемдесет стотинки/ без включен ДДС, определена на основание чл. 3 от
Тарифата за определяне на наемните цени на общински имоти на територията на
Община Радомир, отдавани под наем по реда на Наредбата за общинската
собственост, приета с Решение № 293/19.12.2008 г., допълнена с решение № 20 от
27.02.2009 г. и решение № 36 от 17.04.2009 г. на Общински съвет – Радомир.
(общ брой съветници – 21 ; присъствали по време на гласуването -20)
( „за” – 20 , „против” – няма , „въздържал се” – няма)
*
*
*
ПО ІІІ-та ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД – ДОКЛАДНИ ЗАПИСКИ

ІІІ.5. Докладна записка, вх.№ С-7/13.01.2012 г., относно отдаване под наем на
общински имоти-публична общинска собственост /общинско помещение в
сградата на кметство с.Стефаново/
Вносител: Пламен Алексиев-кмет на Община Радомир
След станалите разисквания и извършеното поименно гласуване, на основание
чл. 14, ал.7 от Закона за Общинската собственост и във връзка с чл.23, ал. 2 и 3 от
Наредба за общинската собственост, Общински съвет-Радомир прие
Р Е Ш Е Н И Е № 45
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-РАДОМИР ДАВА СЪГЛАСИЕ да бъде отдаден под
наем чрез публично оповестен търг с явно наддаване общински имот - публична
общинска собственост, а именно:
Общинско помещение находящо се в сградата на кметство с. Стефаново,
Община Радомир с площ от 27 кв.м. за извършване на пощенски услуги при
първоначална месечна наемна цена в размер на 32.40 лв. /тридесет и два лева и
четиридесет стотинки/ без включен ДДС, определена на основание чл. 3 от
Тарифата за определяне на наемните цени на общински имоти на територията на
Община Радомир, отдавани под наем по реда на Наредбата за общинската
собственост, приета с Решение № 293/19.12.2008 г., допълнена с решение № 20 от
27.02.2009 г. и решение № 36 от 17.04.2009 г. на Общински съвет – Радомир.
(общ брой съветници – 21 ; присъствали по време на гласуването -20)
( „за” – 20 , „против” – няма , „въздържал се” – няма)
*
*
*
ПО ІІІ-та ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД – ДОКЛАДНИ ЗАПИСКИ
ІІІ.6. Докладна записка, вх.№ С-8/13.01.2012 г., относно отдаване под наем на
общински имоти-публична общинска собственост /общинско помещение в
сградата на кметство с.Горна Диканя/
Вносител: Пламен Алексиев-кмет на Община Радомир
След станалите разисквания и извършеното поименно гласуване, на основание
чл. 14, ал.7 от Закона за Общинската собственост и във връзка с чл.23, ал. 2 и 3 от
Наредба за общинската собственост, Общински съвет-Радомир прие
Р Е Ш Е Н И Е № 46
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-РАДОМИР ДАВА СЪГЛАСИЕ да бъде отдаден под
наем чрез публично оповестен търг с явно наддаване общински имот - публична
общинска собственост, а именно:
Общинско помещение находящо се в сградата на кметство с. Горна Диканя,
Община Радомир с площ от 16 кв.м. за извършване на пощенски услуги при
първоначална месечна наемна цена в размер на 19.20 лв. /деветнадесет лева и
двадесет стотинки/ без включен ДДС, определена на основание чл. 3 от Тарифата
за определяне на наемните цени на общински имоти на територията на Община
Радомир, отдавани под наем по реда на Наредбата за общинската собственост,
приета с Решение № 293/19.12.2008 г., допълнена с решение № 20 от 27.02.2009 г. и
решение № 36 от 17.04.2009 г. на Общински съвет – Радомир.
(общ брой съветници – 21 ; присъствали по време на гласуването -20)
( „за” – 20 , „против” – няма , „въздържал се” – няма)
*
*
*
ПО ІІІ-та ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД – ДОКЛАДНИ ЗАПИСКИ

ІІІ.7. Докладна записка, вх.№ С-9/13.01.2012 г., относно отдаване под наем на
общински имоти-публична общинска собственост /общинско помещение в
сградата на кметство с.Гълъбник/
Вносител: Пламен Алексиев-кмет на Община Радомир
След станалите разисквания и извършеното поименно гласуване, на основание
чл. 14, ал.7 от Закона за Общинската собственост и във връзка с чл.23, ал. 2 и 3 от
Наредба за общинската собственост, Общински съвет-Радомир прие
Р Е Ш Е Н И Е № 47
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-РАДОМИР ДАВА СЪГЛАСИЕ да бъде отдаден под
наем чрез публично оповестен търг с явно наддаване общински имот - публична
общинска собственост, а именно:
Общинско помещение находящо се в сградата на кметство с. Гълъбник,
Община Радомир с площ от 27 кв.м. за извършване на пощенски услуги при
първоначална месечна наемна цена в размер на 32.40 лв. /тридесет и два лева и
четиридесет стотинки/ без включен ДДС, определена на основание чл. 3 от
Тарифата за определяне на наемните цени на общински имоти на територията на
Община Радомир, отдавани под наем по реда на Наредбата за общинската
собственост, приета с Решение № 293/19.12.2008 г., допълнена с решение № 20 от
27.02.2009 г. и решение № 36 от 17.04.2009 г. на Общински съвет – Радомир.
(общ брой съветници – 21 ; присъствали по време на гласуването -20)
( „за” – 20 , „против” – няма , „въздържал се” – няма)
*
*
*
ПО ІІІ-та ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД – ДОКЛАДНИ ЗАПИСКИ
ІІІ.8. Докладна записка, вх.№ С-10/13.01.2012 г., относно отдаване под наем на
общински имоти-публична общинска собственост /общинско помещение в
сградата на кметство с.Извор/
Вносител: Пламен Алексиев-кмет на Община Радомир
След станалите разисквания и извършеното поименно гласуване, на основание
чл. 14, ал.7 от Закона за Общинската собственост и във връзка с чл.23, ал. 2 и 3 от
Наредба за общинската собственост, Общински съвет-Радомир прие
Р Е Ш Е Н И Е № 48
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-РАДОМИР ДАВА СЪГЛАСИЕ да бъде отдаден под
наем чрез публично оповестен търг с явно наддаване общински имот - публична
общинска собственост, а именно:
Общинско помещение находящо се в сградата на кметство с. Извор, Община
Радомир с площ от 41 кв.м. за извършване на пощенски услуги при първоначална
месечна наемна цена в размер на 49.20 лв. /четиридесет и девет лева и двадесет
стотинки/ без включен ДДС, определена на основание чл. 3 от Тарифата за
определяне на наемните цени на общински имоти на територията на Община
Радомир, отдавани под наем по реда на Наредбата за общинската собственост,
приета с Решение № 293/19.12.2008 г., допълнена с решение № 20 от 27.02.2009 г. и
решение № 36 от 17.04.2009 г. на Общински съвет – Радомир.
(общ брой съветници – 21 ; присъствали по време на гласуването -20)
( „за” – 20 , „против” – няма , „въздържал се” – няма)
*
*
*
ПО ІІІ-та ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД – ДОКЛАДНИ ЗАПИСКИ

ІІІ.9. Докладна записка, вх.№ С-11/13.01.2012 г., относно отдаване под наем на
общински имоти-публична общинска собственост /общинско помещение в
сградата на кметство с.Копаница/
Вносител: Пламен Алексиев-кмет на Община Радомир
След станалите разисквания и извършеното поименно гласуване, на основание
чл. 14, ал.7 от Закона за Общинската собственост и във връзка с чл.23, ал. 2 и 3 от
Наредба за общинската собственост, Общински съвет-Радомир прие
Р Е Ш Е Н И Е № 49
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-РАДОМИР ДАВА СЪГЛАСИЕ да бъде отдаден под
наем чрез публично оповестен търг с явно наддаване общински имот - публична
общинска собственост, а именно:
Общинско помещение находящо се в сградата на кметство с. Копаница,
Община Радомир с площ от 12.50 кв.м. за извършване на пощенски услуги при
първоначална месечна наемна цена в размер на 15.00 лв. /петнадесет лева / без
включен ДДС, определена на основание чл. 3 от Тарифата за определяне на
наемните цени на общински имоти на територията на Община Радомир,
отдавани под наем по реда на Наредбата за общинската собственост, приета с
Решение № 293/19.12.2008 г., допълнена с решение № 20 от 27.02.2009 г. и решение
№ 36 от 17.04.2009 г. на Общински съвет – Радомир.
(общ брой съветници – 21 ; присъствали по време на гласуването -20)
( „за” – 20 , „против” – няма , „въздържал се” – няма)
*
*
*
ПО ТРЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД – ДОКЛАДНИ ЗАПИСКИ
ІІІ.10. Докладна записка, вх.№ С-12/13.01.2012 г., относно продажба на общинска
недвижима собственост – УПИ Х в кв.47а по плана на с.Житуша, община Радомир.
Вносител: Пламен Алексиев-кмет на Община Радомир
След станалите разисквания и извършеното поименно гласуване, на основание
чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 35, ал. 1 от ЗОС във връзка с чл. 34, ал. 1 от Наредбата
за общинската собственост, Общински съвет-Радомир прие
Р Е Ш Е Н И Е № 50
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-РАДОМИР:
1. ДАВА СЪГЛАСИЕ за продажба чрез търг с явно наддаване на УПИ Х в кв.
47а по плана на с.Житуша, Община Радомир, одобрен със Заповед № ІІІ-570/1969 г.
на ОНС-Перник с площ от 630 кв.м. - незастроен, отреден за жилищно застрояване
при граници: север – УПИ V, изток – УПИ ІХ, юг – улица с ок 152, ок 152а и запад –
УПИ ІХ, актуван с АОС № 2537/20.12.2011г. при първоначална тръжна цена от
7 560.00 лв./седем хиляди петстотин и шестдесет лева/, без включен ДДС,
определена от лицензиран оценител.
2. ВЪЗЛАГА на Кмета на Община Радомир да проведе процедурата по търга,
съгласно Наредба за общинската собственост и сключи договор за продажбата със
спечелилия търга.
(общ брой съветници – 21 ; присъствали по време на гласуването -20)
( „за” – 20 , „против” – няма , „въздържал се” – няма)
*
*
*
ПО ТРЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД – ДОКЛАДНИ ЗАПИСКИ

ІІІ.11. Докладна записка, вх.№ С-13/13.01.2012 г., относно продажба на общинска
недвижима собственост - УПИ ІV-169 в кв.50 по плана на с.Житуша, община
Радомир.
Вносител: Пламен Алексиев-кмет на Община Радомир
След станалите разисквания и извършеното поименно гласуване, на основание чл.
21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 35, ал. 1 от ЗОС във връзка с чл. 34, ал. 1 от Наредбата за
общинската собственост, Общински съвет-Радомир прие
Р Е Ш Е Н И Е № 51
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-РАДОМИР:
1. ДАВА СЪГЛАСИЕ за продажба чрез търг с явно наддаване на УПИ ІV-169
в кв. 50 по плана на с. Житуша, Община Радомир, одобрен със Заповед № ІІІ570/1969 г. на ОНС-Перник с площ от 575 кв.м. - незастроен, отреден за жилищно
застрояване при граници: североизток-улица с ок 162 и ок 153 и УПИ V-169,
югоизток-УПИ ХІІ-169 и УПИ V-169, югозапад-УПИ ХІІ-169 и УПИ ІІІ-169,
северозапад - улица с ок 162 и ок 153 и УПИ ІІІ-169, актуван с АОС №
1487/08.12.2006 г. при първоначална тръжна цена от 6 900.00 лв./шест хиляди и
деветстотин лева/, без включен ДДС, определена от лицензиран оценител.
2. ВЪЗЛАГА на Кмета на Община Радомир да проведе процедурата по търга,
съгласно Наредба за общинската собственост и сключи договор за продажбата със
спечелилия търга.
(общ брой съветници – 21 ; присъствали по време на гласуването -20)
( „за” – 20 , „против” – няма , „въздържал се” – няма)
*
*
*
ПО ТРЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД –ДОКЛАДНИ ЗАПИСКИ
ІІІ.12. Докладна записка, вх.№ С-22/18.01.2012 г., относно продажба на общинска
недвижима собственост – УПИ ІХ в кв.12 по плана на с.Старо село, община
Радомир.
Вносител: Пламен Алексиев-кмет на Община Радомир
След станалите разисквания и извършеното поименно гласуване, на основание чл.
21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 35, ал. 1 от ЗОС във връзка с чл. 34, ал. 1 от Наредбата за
общинската собственост, Общински съвет-Радомир прие
Р Е Ш Е Н И Е № 52
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-РАДОМИР:
1. ДАВА СЪГЛАСИЕ за продажба чрез търг с явно наддаване на УПИ ІХ в кв.
12 по плана на с. Старо село, Община Радомир, одобрен със Заповед № ІІІ595/30.12.1969 г. на ОНС-Перник и Заповед № 543/25.06.2007 г. на Кмета на Община
Радомир с площ от 724 кв.м. - незастроен, при граници: север - УПИ ХХХ, изток –
УПИ ХХХІ, юг – улица с ок 79 и ок 80 и запад – улица - тупик, актуван с АОС №
2129/01.12.2008 г. при първоначална тръжна цена от 8 688.00 лв. /осем хиляди
шестстотин осемдесет и осем лева/, без включен ДДС, определена от лицензиран
оценител.

2. ВЪЗЛАГА на Кмета на Община Радомир да проведе процедурата по търга,
съгласно Наредба за общинската собственост и сключи договор за продажбата със
спечелилия търга.
(общ брой съветници – 21 ; присъствали по време на гласуването -20)
( „за” – 20 , „против” – няма , „въздържал се” – няма)
*
*
*
ПО ТРЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД –ДОКЛАДНИ ЗАПИСКИ
ІІІ.13. Докладна записка, вх.№ С-23/18.01.2012 г., относно продажба на общинска
недвижима собственост – УПИ Х в кв.12 по плана на с.Старо село, община
Радомир.
Вносител: Пламен Алексиев – кмет на Община Радомир
След станалите разисквания и извършеното поименно гласуване, на основание чл.
21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 35, ал. 1 от ЗОС във връзка с чл. 34, ал. 1 от Наредбата за
общинската собственост, Общински съвет-Радомир прие
Р Е Ш Е Н И Е № 53
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-РАДОМИР:
1. ДАВА СЪГЛАСИЕ за продажба чрез търг с явно наддаване на УПИ Х в кв. 12
по плана на с. Старо село, Община Радомир, одобрен със Заповед № ІІІ595/30.12.1969 г. на ОНС-Перник и Заповед № 66/30.01.2006 г. на Кмета на Община
Радомир с площ от 1000 кв.м. - незастроен, при граници: север – край на
регулация, изток – УПИ ХХХ и улица- тупик, юг – улица с ок 80 и ок 126 и запад –
улица с ок 126 и ок 127, актуван с АОС № 2130/01.12.2008 г. при първоначална
тръжна цена от 12 000.00 лв. /дванадесет хиляди лева/, без включен ДДС,
определена от лицензиран оценител.
2. ВЪЗЛАГА на Кмета на Община Радомир да проведе процедурата по търга,
съгласно Наредба за общинската собственост и сключи договор за продажбата със
спечелилия търга.
(общ брой съветници – 21 ; присъствали по време на гласуването -20)
( „за” – 20 , „против” – няма , „въздържал се” – няма)
*
*
*
ПО ТРЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД –ДОКЛАДНИ ЗАПИСКИ
ІІІ.14. Докладна записка, Докладна записка, вх.№ С-24/18.01.2012 г., относно
продажба на общинска недвижима собственост – УПИ ХХХ в кв.12 по плана на
с.Старо село, община Радомир.
Вносител: Пламен Алексиев-кмет на Община Радомир
След станалите разисквания и извършеното поименно гласуване, на основание чл.
21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 35, ал. 1 от ЗОС във връзка с чл. 34, ал. 1 от Наредбата за
общинската собственост, Общински съвет-Радомир прие
Р Е Ш Е Н И Е № 54
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-РАДОМИР:
1. ДАВА СЪГЛАСИЕ за продажба чрез търг с явно наддаване на УПИ ХХХ в кв.
12 по плана на с. Старо село, община Радомир, одобрен със Заповед № ІІІ595/30.12.1969 г. на ОНС-Перник и Заповед № 453/25.06.2007 г. на Кмета на Община
Радомир с площ от 1000 кв.м. - незастроен, отреден за жилищно застрояване при

граници: север – УПИ VІІІ и край на регулация, изток –УПИ ХХХІІІ и УПИ ХХХІ,
юг –УПИ ІХ и улица- тупик и запад –УПИ Х, актуван с АОС № 2131/01.12.2008г. при
първоначална тръжна цена от 12 000.00 лв. /дванадесет хиляди лева/, без включен
ДДС, определена от лицензиран оценител.
2. ВЪЗЛАГА на Кмета на Община Радомир да проведе процедурата по търга,
съгласно Наредба за общинската собственост и сключи договор за продажбата със
спечелилия търга.
(общ брой съветници – 21 ; присъствали по време на гласуването -20)
( „за” – 20 , „против” – няма , „въздържал се” – няма)
*
*
*
ПО ТРЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД –ДОКЛАДНИ ЗАПИСКИ
ІІІ.15. Докладна записка, вх.№ С-25/18.01.2012 г., относно продажба на общинска
недвижима собственост – УПИ ХХХІ в кв.12 по плана на с.Старо село, община
Радомир.
Вносител: Пламен Алексиев-кмет на община Радомир
След станалите разисквания и извършеното поименно гласуване, на основание чл.
21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 35, ал. 1 от ЗОС във връзка с чл. 34, ал. 1 от Наредбата за
общинската собственост, Общински съвет-Радомир прие
Р Е Ш Е Н И Е № 55
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-РАДОМИР:
1. ДАВА СЪГЛАСИЕ за продажба чрез търг с явно наддаване на УПИ ХХХІ в
кв. 12 по плана на с. Старо село, Община Радомир, одобрен със Заповед № ІІІ595/30.12.1969 г. на ОНС-Перник и Заповед № 453/25.06.2007 г. на Кмета на Община
Радомир с площ от 850 кв.м. - незастроен, при граници: север – УПИ ХХХ и УПИ
ХХХІІІ, изток –УПИ ХХХІІ, юг –улица с ок 80 и ок 79 и запад –УПИ ІХ и УПИ ХХХ,
актуван с АОС № 2132/01.12.2008г. при първоначална тръжна цена от 10 200.00 лв.
/десет хиляди и двеста лева/, без включен ДДС, определена от лицензиран
оценител.
2. ВЪЗЛАГА на Кмета на Община Радомир да проведе процедурата по търга,
съгласно Наредба за общинската собственост и сключи договор за продажбата със
спечелилия търга.
(общ брой съветници – 21 ; присъствали по време на гласуването -20)
( „за” – 20 , „против” – няма , „въздържал се” – няма)
*
*
*
ПО ТРЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД –ДОКЛАДНИ ЗАПИСКИ
ІІІ.16. Докладна записка, вх.№ С-26/18.01.2012 г., относно продажба на общинска
недвижима собственост – УПИ ХХХІІ в кв.12 по плана на с.Старо село, община
Радомир.
Вносител: Пламен Алексиев-кмет на Община Радомир
След станалите разисквания и извършеното поименно гласуване, на основание чл.
21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 35, ал. 1 от ЗОС във връзка с чл. 34, ал. 1 от Наредбата за
общинската собственост, Общински съвет-Радомир прие

Р Е Ш Е Н И Е № 56
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-РАДОМИР:
1. ДАВА СЪГЛАСИЕ за продажба чрез търг с явно наддаване на УПИ ХХХІІ в
кв. 12 по плана на с. Старо село, Община Радомир, одобрен със Заповед № ІІІ595/30.12.1969 г. на ОНС-Перник и Заповед № 453/25.06.2007 г. на Кмета на Община
Радомир с площ от 540 кв.м. - незастроен, при граници: север –УПИ ХХХІІІ, изток –
улица, юг –улица с ок 81, ок 80 и ок 126 и запад –УПИ ХХХІ, актуван с АОС №
2536/13.12.2011 г. при първоначална тръжна цена от 4 680.00 лв. /четири хиляди
шестстотин и осемдесет лева/, без включен ДДС, определена от лицензиран
оценител.
2. ВЪЗЛАГА на Кмета на Община Радомир да проведе процедурата по търга,
съгласно Наредба за общинската собственост и сключи договор за продажбата със
спечелилия търга.
(общ брой съветници – 21 ; присъствали по време на гласуването -20)
( „за” – 20 , „против” – няма , „въздържал се” – няма)
*
*
*
ПО ТРЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД –ДОКЛАДНИ ЗАПИСКИ
ІІІ.17. Докладна записка, вх.№ С-27/18.01.2012 г., относно продажба на общинска
недвижима собственост – УПИ ХХХІІІ в кв.12 по плана на с.Старо село, община
Радомир.
Вносител: Пламен Алексиев-кмет на Община Радомир
След станалите разисквания и извършеното поименно гласуване, на основание чл.
21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 35, ал. 1 от ЗОС във връзка с чл. 34, ал. 1 от Наредбата за
общинската собственост, Общински съвет-Радомир прие

Р Е Ш Е Н И Е № 57
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-РАДОМИР:
1. ДАВА СЪГЛАСИЕ за продажба чрез търг с явно наддаване на УПИ ХХХІІІ в
кв. 12 по плана на с. Старо село, община Радомир, одобрен със Заповед № ІІІ595/30.12.1969 г. на ОНС-Перник и Заповед № 453/25.06.2007 г. на Кмета на Община
Радомир с площ от 750 кв.м. - незастроен, при граници: север – УПИ VІІІ, изток –
улица, юг –УПИ ХХХІ и УПИ ХХХІІ и запад –УПИ ХХХ, актуван с АОС №
2133/01.12.2008г. при първоначална тръжна цена от 9 000.00 лв. /девет хиляди лева/,
без включен ДДС, определена от лицензиран оценител.
2. 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 гласуването -20)
( „за” – 20 , „против” – няма , „въздържал се” – няма)
*
*
*
ПО ТРЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД –ДОКЛАДНИ ЗАПИСКИ
ІІІ.18. Докладна записка, вх.№ С-14/13.01.2012 г., относно учредяване на
безвъзмездно право на ползване на част от недвижим имот-публична общинска

собственост, находящ се в гр.Радомир, ул.”Кирил и Методий” № 6-представляващ
помещение за дейностите на Център за обществена подкрепа-Радомир.
Вносител: Пламен Алексиев-кмет на Община Радомир
След станалите разисквания и извършеното поименно гласуване, на основание
чл.21 ал.1 т.8 от ЗМСМА, чл.39 ал. 2, 3 и 4 от ЗОС и чл. 50 от Наредба на общинската
собственост, Общински съвет-Радомир прие
Р Е Ш Е Н И Е № 58
1. ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-РАДОМИР на основание чл.21 ал.1 т.8 от ЗМСМА,
чл.39 ал. 2, 3 и 4 от ЗОС и чл. 50 от Наредба на общинската собственост за
нуждите на Център за обществена подкрепа-Радомир учредява безвъзмездно
право на ползване върху част от недвижим имот - общинска собственост,
актуван с АОС № 2457/17.02.2011г., находящ се в гр. Радомир, ул.”Кирил и
Методий” №6, представляващ помещение с площ от 17/седемнадесет/ кв.м., за
осъществяване на дейностите на Центъра за обществена подкрепа-Радомир
към SOS детски селища България.
2. УЧРЕДЯВА безвъзмездно право на ползване върху имота по т.1 за срок от
3 /три / години на SOS Детско селище” локация-София – Радомир - Дрен .
3. ВЪЗЛАГА на Кмета на Община Радомир да сключи договор за
безвъзмездно право на ползване върху имота с Мариян Дянков-Директор
програма SOS Детско селище” локация - София –Радомир - Дрен, считано от
01.01.2012 г.
(общ брой съветници – 21 ; присъствали по време на гласуването -19)
( „за” – 16 , „против” – няма , „въздържал се” – 3)
*
*
*
ПО ТРЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД –ДОКЛАДНИ ЗАПИСКИ
ІІІ.19. Докладна записка, вх.№ С-1/13.01.2012 г., относно предоставяне на
имоти, придобити от общината по чл.19, ал.2 от ЗСПЗЗ по искане на ОСЗ-Радомир
на граждани.
Вносител: Пламен Алексиев-кмет на Община Радомир
След извършеното поименно гласуване, на основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА,
във връзка с чл.19 от ЗСПЗЗ, чл.45ж, ал.2 и ал.3 от ППЗСПЗЗ и във връзка с Искане по
§ 27, ал.2, т.1 от ПЗР на ЗИДЗСПЗЗ от инж.агр.Анелия Василева-началник ОСЗРадомир, вх.№ АО-08-00-8/10.01.2012 г., Общински съвет-Радомир прие
Р Е Ш Е Н И Е № 59
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-РАДОМИР ПРЕДОСТАВЯ на наследниците на Александър Гьонев
Пипишев – бивш жител на с.Долна Диканя, община Радомир, имоти, придобити от Община
Радомир по реда на чл.19, ал.1 и ал.2 от ЗСПЗЗ, както следва:
1. Имот № 078049 с площ 3,800 дка, представляващ нива, находящ се в землището на
с.Гълъбник, община Радомир, м. „Горен Гълъбник“, актуван с АОС № 2547/06.01.2012г., при
граници и съседи, съгласно скица-проект № Ф00086/14.12.2011 г., издадена от ОСЗ-Радомир: имот №
078031, представляващ нива на наследниците на Благой Илиев Мицилков, имот № 078030,
представляващ нива на наследниците на Илия Петров Печурков, имот №078009, представляващ
нива на наследниците на Владимир Георгиев Въжарски, имот № 000034, представляващ полски
път на Община Радомир, имот №078008, представляващ нива на наследниците на Симеон Борисов
Въжарски.
2. Имот № 083002 с площ 3,581 дка, представляващ нива, находящ се в землището на
с.Гълъбник, община Радомир, м. „Циганска бара“, актуван с АОС № 2538/06.01.2012г., при граници
и съседи, съгласно скица-проект № Ф00088/14.12.2011 г., издадена от ОСЗ-Радомир: имот № 083018,

представляващ полски път на Община Радомир, имот № 083001, представляващ нива на Цветанка
Крумова Братанова, имот №000146, представляващ иглолистна гора на МЗГ-ДЛ, имот № 008019,
представляващ пасище, мера на Земи по чл.19 от ЗСПЗЗ, имот №083003, представляващ нива на
наследниците на Димитър Тонев Мавров.
3. Имот № 084018 с площ 3,001 дка, представляващ нива, находящ се в землището на
с.Гълъбник, община Радомир, м. „Клена“, актуван с АОС № 2543/06.01.2012г., при граници и съседи,
съгласно скица-проект № Ф00090/14.12.2011 г., издадена от ОСЗ-Радомир: имот № 000137,
представляващ полски път на Община Радомир, имот № 084017, представляващ нива на Борис
Станков Дамянов, имот №084028, представляващ нива на Георги Илиев Мицилков, имот № 084019,
представляващ нива на Александър Аспарухов Александров.
4. Имот № 085022 с площ 3,081 дка, представляващ нива, находящ се в землището на с.Гълъбник,
община Радомир, м. „Клена“, актуван с АОС № 2544/06.01.2012г., при граници и съседи, съгласно
скица-проект № Ф00092/14.12.2011 г., издадена от ОСЗ-Радомир: имот № 000147, представляващ
полски път на Община Радомир, имот № 000157, представляващ полски път на Община Радомир,
имот № 085025, представляващ нива на наследниците на Кирил Стоянов Кюлумов, имот №085023,
представляващ нива на наследниците на Зафир Андонов Леков.
5. Имот № 114023 с площ 0,098 дка, представляващ нива, находящ се в землището на с.Гълъбник,
община Радомир, м. „Долна Боюкала“, актуван с АОС № 2539/06.01.2012г., при граници и съседи,
съгласно скица-проект № Ф00094/14.12.2011 г., издадена от ОСЗ-Радомир: имот № 114022,
представляващ нива на наследниците на Огнян Кирилов Кюлумов, имот № 000046,
представляващ полски път на Община Радомир, имот № 000097, представляващ полски път на
Община Радомир.
6. Имот № 115023 с площ 3,102 дка, представляващ нива, находящ се в землището на с.Гълъбник,
община Радомир, м. „Кютуклия“, актуван с АОС № 2545/06.01.2012г., при граници и съседи,
съгласно скица-проект № Ф00096/14.12.2011 г., издадена от ОСЗ-Радомир: имот № 000166,
представляващ полски път на Община Радомир, имот № 000172, представляващ полски път на
Община Радомир, имот № 115022, представляващ нива на наследниците на Драгомир Симеонов
Прибойски.
7. Имот № 115024 с площ 2,994 дка, представляващ нива, находящ се в землището на с.Гълъбник,
община Радомир, м. „Кютуклия“, актуван с АОС № 2546/06.01.2012г., при граници и съседи,
съгласно скица-проект № Ф00098/14.12.2011 г., издадена от ОСЗ-Радомир: имот № 000172,
представляващ полски път на Община Радомир, имот № 115042, представляващ полски път на
Община Радомир, имот № 115025, представляващ нива на наследниците на Васил Павлов Рагин.
8. Имот № 125017 с площ 4,625 дка, представляващ нива, находящ се в землището на с.Гълъбник,
община Радомир, м. „Белата земя“, актуван с АОС № 2541/06.01.2012г., при граници и съседи,
съгласно скица-проект № Ф00100/14.12.2011 г., издадена от ОСЗ-Радомир: имот № 000187,
представляващ полски път на Община Радомир, имот № 125016, представляващ нива на
наследниците на Драгомир Василев Чупетловски, имот № 125026, представляващ полски път на
Община Радомир, имот № 125018, представляващ нива на наследниците на Георги Божилов Радев
Христов.
9. Имот № 128019 с площ 3,002 дка, представляващ нива, находящ се в землището на с.Гълъбник,
община Радомир, м. „Печурков егрек“, актуван с АОС № 2540/06.01.2012г., при граници и съседи,
съгласно скица-проект № Ф00102/14.12.2011 г., издадена от ОСЗ-Радомир: имот № 000138,
представляващ полски път на Община Радомир, имот № 128018, представляващ нива на
наследниците на Георги Сотиров Татарков, имот № 128015, представляващ нива на Иван Илиев
Тасов, имот № 128020, представляващ нива на наследниците на Методи Тонев Благоев.
10. Имот № 132001 с площ 40,140 дка, представляващ нива, находящ се в землището на
с.Гълъбник, община Радомир, м. „Гелишо“, актуван с АОС № 2542/06.01.2012г., при граници и
съседи, съгласно скица-проект № Ф00104/14.12.2011 г., издадена от ОСЗ-Радомир: имот № 000185,
представляващ полски път на Община Радомир, Землищна граница.

(общ брой съветници – 21 ; присъствали по време на гласуването -19)
( „за” – 19 , „против” – няма , „въздържал се” – няма)
*
*
*
ПО ТРЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД –ДОКЛАДНИ ЗАПИСКИ

ІІІ.20. Докладна записка, вх.№ С-2/13.01.2012 г., относно предоставяне на
имоти, придобити от общината по чл.19, ал.2 от ЗСПЗЗ по искане на ОСЗ-Радомир
на граждани.
Вносител: Пламен Алексиев-кмет на Община Радомир
След извършеното поименно гласуване, на основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА,
във връзка с чл.19 от ЗСПЗЗ, чл.45ж, ал.2 и ал.3 от ППЗСПЗЗ и във връзка с Искане по
§ 27, ал.2, т.1 от ПЗР на ЗИДЗСПЗЗ от инж.агр.Анелия Василева-началник ОСЗРадомир, вх.№ АО-08-00-4/10.01.2012 г., Общински съвет-Радомир прие
Р Е Ш Е Н И Е № 60
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-РАДОМИР ПРЕДОСТАВЯ на наследниците на Христо Стоев Писарски –
бивш жител на с.Кондофрей, община Радомир, имоти, придобити от Община Радомир по реда на
чл.19, ал.1 и ал.2 от ЗСПЗЗ, както следва:
1. Имот № 059068 с площ 0,486 дка, представляващ ливада, находящ се в землището на
с.Кондофрей, община Радомир, м. „Под село“, актуван с АОС № 2525/06.12.2011г., при граници и
съседи, съгласно скица-проект № Ф00168/07.11.2011 г., издадена от ОСЗ-Радомир: имот № 059067,
представляващ ливада на Земи по чл.19 от ЗСПЗЗ, имот № 059059, представляващ ливада на Земи
по чл.19 от ЗСПЗЗ, имот №059060, представляващ ливада на Земи по чл.19 от ЗСПЗЗ, имот №
059063, представляващ ливада на Земи по чл.19 от ЗСПЗЗ, имот №059057, представляващ
Стопански двор на Георги Рангелов Новаков и др. Описаният имот е образуван от имот № 059058,
съгласно скица-проект за делба№ Ф00166/07.11.2011 г. от ОСЗ-Радомир, заверена на 10.01.2012г.
2. Имот № 059070 с площ 0,472 дка, представляващ ливада, находящ се в землището на
с.Кондофрей, община Радомир, м. „Под село“, актуван с АОС № 2526/06.12.2011г., при граници и
съседи, съгласно скица-проект № Ф00171/07.11.2011 г., издадена от ОСЗ-Радомир: имот № 059069,
представляващ ливада на Земи по чл.19 от ЗСПЗЗ, имот № 059058, представляващ ливада на Земи
по чл.19 от ЗСПЗЗ, имот №059060, представляващ ливада на Земи по чл.19 от ЗСПЗЗ, имот №
000110, представляващ Пътна мрежа на Община Радомир. Описаният имот е образуван от имот №
059059, съгласно скица-проект за делба№ Ф00169/07.11.2011 г. от ОСЗ-Радомир, заверена на
10.01.2012г.
3. Имот № 059074 с площ 0,483 дка, представляващ ливада, находящ се в землището на
с.Кондофрей, община Радомир, м. „Под село“, актуван с АОС № 2528/06.12.2011г., при граници и
съседи, съгласно скица-проект № Ф00173/07.11.2011 г., издадена от ОСЗ-Радомир: имот № 059075,
представляващ ливада на Земи по чл.19 от ЗСПЗЗ, имот № 059060, представляващ ливада на Земи
по чл.19 от ЗСПЗЗ, имот №059058, представляващ ливада на Земи по чл.19 от ЗСПЗЗ, имот №
059057, представляващ Стопански двор на Георги Рангелов Новаков. Описаният имот е образуван
от имот № 059063, съгласно скица-проект за делба№ Ф00172/07.11.2011 г. от ОСЗ-Радомир, заверена
на 10.01.2012г.
4. Имот № 059076 с площ 0,590 дка, представляващ ливада, находящ се в землището на
с.Кондофрей, община Радомир, м. „Под село“, актуван с АОС № 2527/06.12.2011г., при граници и
съседи, съгласно скица-проект № Ф00176/07.11.2011 г., издадена от ОСЗ-Радомир: имот № 059077,
представляващ ливада на Земи по чл.19 от ЗСПЗЗ, имот № 000110, представляващ Пътна мрежа на
Община Радомир, имот №059059, представляващ ливада на Земи по чл.19 от ЗСПЗЗ, имот №
059058, представляващ ливада на Земи по чл.19 от ЗСПЗЗ, имот № 059063, представляващ ливада
на Земи по чл.19 от ЗСПЗЗ. Описаният имот е образуван от имот № 059060, съгласно скица-проект
за делба№ Ф00175/07.11.2011 г. от ОСЗ-Радомир, заверена на 10.01.2012г.

(общ брой съветници – 21 ; присъствали по време на гласуването -19)
( „за” – 19 , „против” – няма , „въздържал се” – няма)
*
*
*
ПО ТРЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД –ДОКЛАДНИ ЗАПИСКИ
ІІІ.21. Докладна записка, вх.№ С-3/13.01.2012 г., относно предоставяне на
имоти, придобити от общината по чл.19, ал.2 от ЗСПЗЗ по искане на ОСЗ-Радомир
на граждани.
Вносител: Пламен Алексиев-кмет на Община Радомир

След извършеното поименно гласуване, на основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА,
във връзка с чл.19 от ЗСПЗЗ, чл.45ж, ал.2 и ал.3 от ППЗСПЗЗ и във връзка с Искане по
§ 27, ал.2, т.1 от ПЗР на ЗИДЗСПЗЗ от инж.агр.Анелия Василева-началник ОСЗРадомир, вх.№ АО-08-00-6/10.01.2012 г., Общински съвет-Радомир прие
Р Е Ш Е Н И Е № 61
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-РАДОМИР ПРЕДОСТАВЯ на наследниците на Лоза Митева Изворска –
бивш жител на с.Долна Диканя, община Радомир, имоти, придобити от Община Радомир по реда
на чл.19, ал.1 и ал.2 от ЗСПЗЗ, както следва:
1. Имот № 068013 с площ 3,449 дка, представляващ ливада, находящ се в землището на с.Долна
Диканя, община Радомир, м. „Владимир“, актуван с АОС № 2143/24.02.2009г., при граници и
съседи, съгласно скица-проект № Ф01453/31.10.2011 г., издадена от ОСЗ-Радомир: имот № 068012,
представляващ ливада на Земи по чл.19 от ЗСПЗЗ, имот № 000038, представляващ др. селищна
тер. на гр.Радомир, с. Долна Диканя, мах.Гусевци, имот №000250, представляващ дере на МЗГ-ХМС.
Описаният имот е образуван от имот № 068011, съгласно скица-проект за делба№ Ф01451/31.10.2011
г. от ОСЗ-Радомир, заверена на 10.01.2012г.
2. Имот № 012007 с площ 5,570 дка, представляващ пасище, мера, находящ се в землището на
с.Долна Диканя, община Радомир, м. „Над Кочев егрек“, актуван с АОС № 2532/07.12.2011г., при
граници и съседи, съгласно скица-проект № Ф01446/31.10.2011 г., издадена от ОСЗ-Радомир: имот №
000120, представляващ полски път на Община Радомир, имот № 012005, представляващ ливада на
Земи по чл.19 от ЗСПЗЗ, имот №012008, представляващ пасище, мера на Земи по чл.19 от ЗСПЗЗ,
имот № 000095, представляващ полски път на Община Радомир. Описаният имот е образуван от
имот № 012006, съгласно скица-проект за делба№ Ф01445/31.10.2011 г. от ОСЗ-Радомир, заверена на
10.01.2012г.
3. Имот № 039007 с площ 1,944 дка, представляващ ливада, находящ се в землището на с.Долна
Диканя, община Радомир, м. „Крива матица“, актуван с АОС № 2529/06.12.2011г., при граници и
съседи, съгласно скица-проект № Ф01450/31.10.2011 г., издадена от ОСЗ-Радомир: имот № 039006,
представляващ ливада на Земи по чл.19 от ЗСПЗЗ, имот № 000044, представляващ жил. територия
на гр.Радомир, с.Долна Диканя, мах., имот №000181, представляващ Полски път на Община
Радомир. Описаният имот е образуван от имот № 039002, съгласно скица-проект за делба№
Ф01448/31.10.2011 г. от ОСЗ-Радомир, заверена на 10.01.2012г.
4. Имот № 011034 с площ 1,150 дка, представляващ пасище, мера, находящ се в землището на
с.Долна Диканя, община Радомир, м. „Боснешки рид“, актуван с АОС № 2533/07.12.2011г., при
граници и съседи, съгласно скица-проект № Ф01444/31.10.2011 г., издадена от ОСЗ-Радомир: имот №
011033, представляващ пасище, мера на Земи по чл.19 от ЗСПЗЗ, имот № 000289, представляващ
дере на Община Радомир, имот №011019, представляващ ливада на Надка Иванова Алексиева и
др., имот №000123, представляващ Полски път на Община Радомир. Описаният имот е образуван
от имот № 011020, съгласно скица-проект за делба№ Ф01442/31.10.2011 г. от ОСЗ-Радомир, заверена
на 10.01.2012г.

(общ брой съветници – 21 ; присъствали по време на гласуването -19)
( „за” – 19 , „против” – няма , „въздържал се” – няма)
*
*
*
ПО ТРЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД –ДОКЛАДНИ ЗАПИСКИ
ІІІ.22. Докладна записка, вх.№ С-4/13.01.2012 г., относно предоставяне на
имоти, придобити от общината по чл.19, ал.2 от ЗСПЗЗ по искане на ОСЗ-Радомир
на граждани.
Вносител: Пламен Алексиев-кмет на Община Радомир
След извършеното поименно гласуване, на основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА,
във връзка с чл.19 от ЗСПЗЗ, чл.45ж, ал.2 и ал.3 от ППЗСПЗЗ и във връзка с Искане по
§ 27, ал.2, т.1 от ПЗР на ЗИДЗСПЗЗ от инж.агр.Анелия Василева-началник ОСЗРадомир, вх.№ АО-08-00-5/10.01.2012 г., Общински съвет-Радомир прие

Р Е Ш Е Н И Е № 62
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-РАДОМИР ПРЕДОСТАВЯ на наследниците на Благой Андонов Гаджов –
бивш жител на с.Долна Диканя, община Радомир, имоти, придобити от Община Радомир по реда
на чл.19, ал.1 и ал.2 от ЗСПЗЗ, както следва:
1. Имот № 016061 с площ 1,067 дка, представляващ ливада, находящ се в землището на с.Долна
Диканя, община Радомир, м. „Шокле“, актуван с АОС № 2531/06.12.2011г., при граници и съседи,
съгласно скица-проект № Ф01480/07.11.2011 г., издадена от ОСЗ-Радомир: имот № 016062,
представляващ ливада на Земи по чл.19 от ЗСПЗЗ, имот № 016006, представляващ пасище, мера
Земи по чл.19 от ЗСПЗЗ, имот №000255, представляващ дере на Община Радомир. Описаният имот
е образуван от имот № 016007, съгласно скица-проект за делба№ Ф01479/07.11.2011 г. от ОСЗРадомир, заверена на 10.01.2012г.
2. Имот № 016063 с площ 0,581 дка, представляващ пасище, мера, находящ се в землището на
с.Долна Диканя, община Радомир, м. „Шокле“, актуван с АОС № 2534/07.12.2011г., при граници и
съседи, съгласно скица-проект № Ф01483/07.11.2011 г., издадена от ОСЗ-Радомир: имот № 016064,
представляващ пасище, мера на Земи по чл.19 от ЗСПЗЗ, имот № 016007, представляващ ливада на
Земи по чл.19 от ЗСПЗЗ. Описаният имот е образуван от имот № 016006, съгласно скица-проект за
делба№ Ф01482/07.11.2011 г. от ОСЗ-Радомир, заверена на 10.01.2012г.
3. Имот № 016059 с площ 0,679 дка, представляващ пасище, мера, находящ се в землището на
с.Долна Диканя, община Радомир, м. „При дома“, актуван с АОС № 2144/24.02.2009г., при граници
и съседи, съгласно скица-проект № Ф01476/07.11.2011 г., издадена от ОСЗ-Радомир: имот № 016060,
представляващ пасище, мера на насл. на Благой Андонов Гаджов, имот № 016033, представляващ
ливада на насл. на Милан Иванов Груев, имот №016035, представляващ ливада на Стайко Стоев
Гаджов, имот № 000030, представляващ др. селищна тер. на гр.Радомир, с.Долна Диканя, мах.
Описаният имот е образуван от имот № 016034, съгласно скица-проект за делба№ Ф01475/07.11.2011
г. от ОСЗ-Радомир, заверена на 10.01.2012г.
4. Имот № 016060 с площ 1,047 дка, представляващ пасище, мера, находящ се в землището на
с.Долна Диканя, община Радомир, м. „При дома“, актуван с АОС № 2144/24.02.2009г., при граници
и съседи, съгласно скица-проект № Ф01477/07.11.2011 г., издадена от ОСЗ-Радомир: имот № 016059,
представляващ пасище, мера на насл. на Благой Андонов Гаджов, имот № 000030, представляващ
др. селищна тер. на гр.Радомир, с.Долна Диканя, мах., имот №000255, представляващ дере на
Община Радомир, имот № 016033, представляващ ливада на насл. на Милан Иванов Груев.
Описаният имот е образуван от имот № 016034, съгласно скица-проект за делба№ Ф01475/07.11.2011
г. от ОСЗ-Радомир, заверена на 10.01.2012г.

(общ брой съветници – 21 ; присъствали по време на гласуването -19)
( „за” – 19 , „против” – няма , „въздържал се” – няма)
*
*
*

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС-РАДОМИР: (П)
(Красимир Борисов)

ОБЛАСТ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РАДОМИР
ОБЛАСТ ПЕРНИК
град Радомир 2400, площад „Свобода” № 20,
тел./факс: 359 777 823 70, тел.: 359 777 80 080
e-mail: obs_radomir@abv.bg; e-mail: obs_radomir_predsedatel@abv.bg

РЕШЕНИЯ
НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-РАДОМИР ОТ ЗАСЕДАНИЕ,
ПРОВЕДЕНО НА 17.02.2012 Г.
/ПРОТОКОЛ № 6/
ПО ІІ-ра ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД – ДОКЛАДНИ ЗАПИСКИ:
ІІ.1. Докладна записка, вх.№ С-41/07.02.2012 г., относно отмяна
на Решение № 121 от 02.12.2005 г., протокол № 13 на Общински съветРадомир и определяне на условията за издаване на информационен
бюлетин.
Вносител: Василка Стоилова – заместник председател на
ОбС-Радомир.
След станалите разисквания и извършеното гласуване, на
основание чл.33, ал.1,т.2 от ЗМСМА и чл.24, т.2 от Правилника за
организацията и дейността на ОбС-Радомир, неговите комисии и
взаимодействието му с общинската администрация, както и във връзка с
финансови икономии, Общински съвет-Радомир прие
Р Е Ш Е Н И Е № 63
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-РАДОМИР:
1. ОТМЕНЯ Решение № 121 по Протокол № 13/02.12.2005 г. на Общински съветРадомир.

2. ИЗБИРА комисия, в която да влезе състава на ПК „Образование, култура и
духовни дейности”, Евдокия Асенова – общински съветник, Василка Райчева –
отдел „Култура” и Павел Павлов – общински исторически музей, за изготвяне
условията за информационен бюлетин.
/общ брой съветници-21, присъствали по време на гласуването -21/
/”за”-13, „против”- 7, „въздържал се” – 1/

*

*

*

ПО ІІ-ра ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД – ДОКЛАДНИ ЗАПИСКИ:
ІІ.2. Докладна записка, вх.№ С-32/27.01.2012 г., относно приемане на
отчета за касовото изпълнение на бюджета за 2011 г. и приемане на
бюджета за 2012 г. на Община Радомир.
Вносител: Пламен Алексиев – Кмет на Община Радомир
След станалите разисквания и извършеното поименно гласуване, на
основание чл.21, ал.1,т.6, чл.52, ал.1 от ЗМСМА, чл.11, ал.7, чл.12 и 30 от
ЗОБ, чл.9, ал.2 и чл.11 от ЗОД и във връзка с разпоредбите на ЗДБРБ за
2012 г., ПМС № 367/2011 г. и наредбата на общинския съвет по чл.9 от
ЗОБ, Общински съвет-Общински съвет-Радомир прие

Р Е Ш Е Н И Е № 64
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-РАДОМИР:
1. ПРИЕМА уточнения годишен план на бюджета за 2011 г. по приходи и разходи, по функции
и дейности, както следва:
1.1. По прихода……………………………………………… 9 633 353 лв.
1.2. По разхода …………………………………………………9 633 353 лв.
/общ брой съветници-21, присъствали по време на поименното гласуване -21/
/”за”-21, “против”-няма, “въздържал се”-няма/
2. ПРИЕМА отчета за изпълнение на бюджета за 2011 г., както следва:
2.1. По прихода ……………………………………………… 9 484 009 лв.
2.2. По разхода …………………………………………………9 484 009 лв.
/общ брой съветници-21, присъствали по време на поименното гласуване -21/
/”за”-21, “против”-няма, “въздържал се”-няма/
3. ПРИЕМА окончателния годишен план и отчет за касовото изпълнение на бюджета за 2011 г.
/общ брой съветници-21, присъствали по време на поименното гласуване -21/
/”за”-21, “против”-няма, “въздържал се”-няма/
4. ПРИЕМА годишния отчет за състоянието на общинския дълг за 2011г., както следва:
4.1. Размер на дълга към 01.01.2011 г. ……………………… 2 578 946 лв.
4.2. Усвоена сума през 2011 г. …………………………………..275 000 лв.
4.3. Плащания по главницата през 2011 г. …………………132 404 лв.
4.4. Платена лихва през 2011 г. ……………………………….159 703 лв.

4.5. Такса за обслужване през 2011 г. …………………………. 2 337 лв.
4.6. Размер на дълга към 31.12.2011 г. ………………………2 446 542 лв.
/общ брой съветници-21, присъствали по време на поименното гласуване -21/
/”за”-21, “против”-няма, “въздържал се”-няма/
5. ПРИЕМА бюджета за 2012 г., както следва:
5.1. По приходите в размер на ………………………………9 421 273 лв.
5.1.1. Приходи за държавни дейности в размер на 5 526 143 лв., в т.ч.:
5.1.1.1.
Обща
субсидия
за
делегираните
от
държавата
дейности……………………………………………………………….5 458 440 лв.
5.1.1.2. Преходен остатък от 2011 г. в размер на ……………..57 703 лв.
5.1.1.3. Капиталови разходи ……………………………………..10 000 лв.
5.1.2. Приходи за местни дейности в размер на 3 895 130 лв., в т.ч.:
5.1.2.1. Собствени приходи в размер на ……………………2 998 969 лв.
5.1.2.2. Обща изравнителна субсидия в размер на ……… 934 400 лв.
5.1.2.3. Целева субсидия за капиталови разходи за местни дейности в размер на
……………………………………………………………...123 800 лв.
5.1.2.4. За поддържане на ІV класна пътна мрежа…………168 100 лв.
5.1.2.5. Възстановяване на заем от депозитна сметка ……-258 275 лв.
5.1.2.6. Погашение на дългосрочен заем …………………... -110 000 лв.
5.1.2.7. Преходен остатък………………………………………. 42 136 лв.
5.1.2.8. Резервиране на суми в РИОСВ ……………………... - 4 000 лв.
5.2. По разходите в размер на 9 421 273 лв., разпределени по функции, групи и дейности
съгласно Приложения №№ 2 и 4, в т.ч.:
5.2.2. За делегираните държавни дейности в размер на 5 526 143 лв.
5.2.3. За местни дейности в размер на ……………………..3 895 130 лв.
/общ брой съветници-21, присъствали по време на поименното гласуване -21/
/”за”-21, “против”-няма, “въздържал се”-няма/
6.Преходният остатък в делегираните от държавата дейности е в размер на 57 703.00 лв.,
разпределен по дейности, както следва:
- ОУ „Христо Смирненски” …………………………………… 2 519 лв.
- СОУ „Св.Св.Кирил и Методий” ……………………………. 14 581 лв.
- НУ „Архимандрит Зиновий” ……………………………….. 12 462 лв.
- ОУ „Иван Вазов” с.Извор …………………………………….. 12 156 лв.
- СОУ „Христо Ботев” с.Дрен ………………………………….
504 лв.
- ОУ „Христо Ботев” с.Гълъбник ……………………………… 3 631 лв.
- Общежитие с.Гълъбник ………………………………………. 9 255 лв.
- Център за настаняване от семеен тип с.Дрен …………….. 2 046 лв.
- Домове за деца с.Дрен ………………………………………….
549 лв.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------ВСИЧКО:
57 703 лв.
Преходният остатък в местните дейности в размер на 42 136 лева е разпределен, както следва:
- Домашен социален патронаж параграф 52-00 …………42 099 лв.
-Домашен
социален
патронаж
за
проект
„Обществена
трапезария”……………………………………………………………….. 37 лв.
/общ брой съветници-21, присъствали по време на поименното гласуване -21/
/”за”-21, “против”-няма, “въздържал се”-няма/
7. Целевата субсидия за капиталови разходи е разпределена по обекти, както следва:
7.1. Държавни дейности ………………………………………10 000 лв.
- Ремонт на ВиК в ОУ „Иван Вазов” с.Извор………… 10 000 лв.
7.2. Местни дейности………………………………………… 123 800 лв.
- Ремонтни дейности на хижа „Орлите”……………… 30 000 лв.
- Ремонт на покрива на сградата на МБАЛ-Радомир…30 000 лв.

- Основен ремонт на сградата на градските тоалетни 35 000 лв.
- Основен ремонт на сградата на стадиона…………… 20 000 лв.
Неотложни
ремонтни
дейности
по
улици
в
гр.Радомир……………………………………………………………….8 800 лв.
7.3. Ремонт на местни общински пътища……………… 168 100 лв.
Ремонт
на
път
PER
1 120
от
път
І-1,
с.Долна
Диканя
–Дупница
дос.Дрен…………………………………………………………………10 000 лв.
- Ремонт на пътя PER 2127 от ІІІ-604, Бобораци-Жедна до с.Негованци /І6/……………………………………………………… 10 000 лв.
Ремонт на път PER 2129 /ІІІ-6041 с.Гълъбник-Граница общ./Радомир-Дупница//І
1/……………………………………….6 000 лв.
Ремонт
на
път
PER
3121
от
пътя
/І-6,
Кюстендил-Радомир/-Углярци
–
………………………………………………………………………… 10 000 лв.
- Ремонт на път PER 2134 от път ІІІ-627, с.Друган-Радомир до с.Стефаново-с.Кондофрей /ІІІ6041/………………………………11 999 лв.
- Ремонт на път PER 3132 от път ІІІ-627, с.Друган-м.”Грамада”
……………………………………………………………………………20 000 лв.
Ремонт
на
път
PER
3136
от
път
І-6,
Извор-Радомирс.Николаево…………………………………………………………… 6 000л лв.
Мост
над
р.Струма
за
с.Николаево
по
пътя
Радомир-с.Николаево
–
……………………………………………………………………………94 101 лв.
7.4. Капиталови разходи, които се финансират чрез параграф 40-00 „Постъпления от продажби
на
общински
нефинансови
активи”
–
……………………………………………………………………………….192 099лв
- Съфинансиране на проект „Повишаване на енергийната ефективност в НУ „Архимандрит
Зиновий”, НУ „Любословие”, ОУ „Христо Смирненски”, ОДЗ „Радомирче”, ЦДГ „Слънце” и ЦДГ
„8-ми
март”
чрез
внедряване
на
енергоспестяващи
мерки
–………………………….
………………………………………………….150 000 лв.
- Съфинансиране по проект „Подобряване на социална инфраструктура в община Радомир” –
……………………………42 099 лв.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------ОБЩО КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ – 493 999 лв.
/общ брой съветници-21, присъствали по време на поименното гласуване -21/
/”за”-21, “против”-няма, “въздържал се”-няма/
8. ПРИЕМА следните лимити за разходи:
8.1. Социално битови разходи в размер на 3 % от начислените трудови възнаграждения, заедно
с полагащите се суми за данъци и осигурителни вноски.
8.2. Представителни разходи в размер на 2 000 лв.
8.3. ОПРЕДЕЛЯ годишния размер на плащанията по общинския дълг в размер на 1 951 542 лв.
8.4. ОПРЕДЕЛЯ максимален размер на общинския дълг към 31.12.2012 г. в размер на 495 000
лева
8.5. ОПРЕДЕЛЯ годишен размер на плащанията в дейност „Общинска администрация” за
изплащане на суми по изпълнителни листове в размер на 30 000 лв.
8.6. ОПРЕДЕЛЯ помощите по решение на Общински съвет-Радомир в размер на 5 000 лв.
8.7. ОПРЕДЕЛЯ разходите за издръжка на общинското радио за 2012 г. в размер на 2 400 лв.
8.8. Спортна база………………………………………………….30 000 лв.
в т.ч.:
- за базата на тенис клуб – гр.Радомир …………………… 500 лв.
- за клуба по волейбол ……………………………………….. 2 500 лв.
- за футболните клубове в селата на територията на
Община Радомир…………………………………………….. 5 000 лв.
- за ФК „Струмска слава” гр.Радомир …………………….20 000 лв.
- за ФК „Витоша” с.Долна Диканя…………………………. 1 800 лв.
- за шахматен клуб с.Дрен …………………………………… 200 лв.

/общ брой съветници-21, присъствали по време на поименното гласуване -21/
/”за”-21, “против”-няма, “въздържал се”-няма/
9. УТВЪРЖДАВА списъка на педагогическия персонал в делегираните от държавата дейности
в образованието, съгласно Приложение № 8, които имат право на заплащане на 85 % от
транспортните разходи.
/общ брой съветници-21, присъствали по време на поименното гласуване -21/
/”за”-21, “против”-няма, “въздържал се”-няма/
10. ОПРЕДЕЛЯ второстепенни разпоредители с бюджетни кредити, както следва: Отдел
„Култура и историческо наследство”, отдел „Образование, младежки дейности и спорт”, дейност
„Дом за стари хора” и дейност „Дом за деца-с.Дрен”, „Центрове за настаняване от семеен тип”, ОП
„Обредни дейности”, ОУ „Христо Смирненски”, СОУ „Св.Св.Кирил и Методий”, НУ
„Архимандрит Зиновий”, СОУ „Христо Ботев” с.Дрен, ОУ „Христо Ботев” с.Гълъбник, ОУ „Иван
Вазов” с.Извор и домашен социален патронаж.
/общ брой съветници-21, присъствали по време на поименното гласуване -21/
/”за”-21, “против”-няма, “въздържал се”-няма/
11. ОПРЕДЕЛЯ числеността на персонала и средните брутни работни заплати в местна дейност,
съгласно приложение № 6 и направените корекции в дейност „други дейности по образованието”численост към 01.03.2012 г. – 4 бройки /приложение № 5/, дейност „други дейности по културата”численост към 01.03.2012 г. – 3 бройки /приложение № 5/ и дейност „домашен социален патронаж”численост към 01.03.2012 г. – 7.5 бройки /приложение № 6/.
12. ОПРЕДЕЛЯ числеността на персонала в дейност „Общинска администрация” на 84 щатни
бройки.
/общ брой съветници-21, присъствали по време на поименното гласуване -21/
/”за”-21, “против”-няма, “въздържал се”-няма/
13. УТВЪРЖДАВА средствата за работна заплата в делегираните дейности, съгласно
приложение № 7.
/общ брой съветници-21, присъствали по време на поименното гласуване -21/
/”за”-21, “против”-няма, “въздържал се”-няма/
14. ПРИЕМА да се изплащат разходите за погребения на самотни, без близки и роднини,
бездомни, безпризорни, настанени в заведения за социални услуги в размер на 100 %, а за
регистрираните в службите за социално подпомагане 50 % от Общината, за сметка на местните
приходи.
/общ брой съветници-21, присъствали по време на поименното гласуване -21/
/”за”-21, “против”-няма, “въздържал се”-няма/
15. Просрочените задължения от минали години в размер на 918 260 лв. да бъдат разплатени
през 2012 г. от събраните просрочени вземания.
/общ брой съветници-21, присъствали по време на поименното гласуване -21/
/”за”-21, “против”-няма, “въздържал се”-няма/
16. ПРИЕМА годишната прогноза за очаквания финансов резултат от дейността на търговските
дружества с общинско имущество и с общинско участие в капитала, както следва:
№
по
ред

Наименование на
търговското
дружество

Предмет на дейност, съгласно
последната съдебна
регистрация

1.

„Водоснабдяване и
канализация”ООД
гр.Перник
МБАЛ „Рахила Ангелова”
гр.Перник

Водоснабдяване,отвеждане и
пречистване на отпадни води

2.

Болнично лечение

Дялово
участие
на
общината
8%

5.52 %

Прогноза за очаквания
финансов резултат
/дивидент/
8 000 лв.

0

3.
4.
5.

6.
7.

„Байкал-1”ЕООД
с.Байкалско
„Радиус R”ЕООД
гр.Радомир
„Многопрофилна болница
за активно лечение
Радомир”ЕООД гр.Радомир
„Медицински центърРадомир”ЕООД гр.Радомир
„Радомир Солар”ООД
гр.Радомир

Добив на торф, строителство

100 %

0

Строителство

100 %

0

Болнично лечение

100 %

0

Доболнично лечение
Изграждане
на
соларни
електроцентрали и произвоство
на
електроенергия
от
възобновяеми източници

100 %

0

25 %

0

/общ брой съветници-21, присъствали по време на поименното гласуване -21/
/”за”-21, “против”-няма, “въздържал се”-няма/
17. ЗАДЪЛЖАВА Кмета да разпредели и утвърди одобрените средства на общинския бюджет
по тримесечия и по месеци.
/общ брой съветници-21, присъствали по време на поименното гласуване -21/
/”за”-21, “против”-няма, “въздържал се”-няма/
18. ДАВА СЪГЛАСИЕ възникналия временен недостиг на бюджетни средства за „местни
дейности” да се покрива текущо с временни безлихвени заеми от депозитната сметка.
/общ брой съветници-21, присъствали по време на поименното гласуване -21/
/”за”-21, “против”-няма, “въздържал се”-няма/
19. ВЪЗЛАГА на Кмета на Община Радомир:
19.1. Да определи конкретните права и отговорности на второстепенните разпоредители с
бюджетни кредити.
19.2. Да ограничава или спира финансирането на бюджетните звена при нарушаване на
финансовата дисциплина.
19.3. При възникване на временен недостиг на средства за финансиране държавните
дейности, да отправи мотивирано искане до Министерство на финансите за авансово
предоставяне на одобрената субсидия.
19.4. Да отразява служебно промените по общинския бюджет с размер на постъпилите и
разходвани средства от дарения и спонсорство и в съответствие с волята на дарителя.
19.5. Да предлага на Общинския съвет да прехвърля средства от един вид разходи в друг вид
разходи в съответната делегирана дейност.
/общ брой съветници-21, присъствали по време на поименното гласуване -21/
/”за”-21, “против”-няма, “въздържал се”-няма/
20. При спазване общия размер на бюджета предоставя следните правомощия на Кмета
съгласно чл.27 от ЗОБ.
20.1. Да изменя размера на бюджетните кредити в различните видове разходи в обема на
общинските разходи на една бюджетна дейност, без средствата за заплати, осигурителни вноски и
стипендии в частта за делегираните от държавата дейности.
20.2. Да прехвърля бюджетни кредити за различни видове разходи в една дейност или от
една дейност в друга, в границите на една бюджетна група, без да изменя общия й размер в частта
за местни дейности.
/общ брой съветници-21, присъствали по време на поименното гласуване -21/
/”за”-21, “против”-няма, “въздържал се”-няма/
21. ЗАДЪЛЖАВА ръководителите на бюджетните звена, финансирани от общинския
бюджет да разработят и представят в срок до 31 март 2012 г. конкретни мерки за изпълнение и
отчитане на приетия от Общинския съвет бюджет.
/общ брой съветници-21, присъствали по време на поименното гласуване -21/

/”за”-21, “против”-няма, “въздържал се”-няма/
Неразделна част от решението на Общински съвет-Радомир са приложения №№
1,2,3,4,5,6,7,8,9 с приетите изменения в приложения №№ 5 и 6.

*

*

*

ПО ІІ-ра ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД – ДОКЛАДНИ ЗАПИСКИ:
ІІ.3. Докладна записка, вх.№ С-30/25.01.2012 г., относно План на
поименния списък на обекти за разпределение на целевата субсидия
за капиталови разходи през 2012 г.
Вносител: Пламен Алексиев-Кмет на Община Радомир
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 № 65
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-РАДОМИР ПРИЕМА План на поименния
списък на обекти за разпределение на целевата субсидия за
капиталови разходи през 2012 г. на Община Радомир.
/общ брой съветници-21, присъствали по време на поименното гласуване -21/
/”за”-21, “против”-няма, “въздържал се”-няма/

*

*

*

ПО ІІ-ра ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД – ДОКЛАДНИ ЗАПИСКИ:
ІІ.4. Докладна записка, вх.№ С-38/06.02.2012 г., относно промяна в
структурата и числеността на общинската администрация.
Вносител: Пламен Алексиев-Кмет на Община Радомир
След станалите разисквания и извършеното гласуване, в изпълнение
на бюджета на Община Радомир за 2012г., в съответствие с разпоредбите
на § 23 от ПЗР на ЗДБРБ за 2012г., на основание чл. 21, ал. 1, т. 2 от ЗМСМА и
писмо № 02.32-87 от 05.12.2011г. на заместник министър председателя и
министър на финансите, Общински съвет-Радомир прие
Р Е Ш Е Н И Е № 66
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-РАДОМИР одобрява числеността и структурата на общинската
администрация в Община Радомир, както следва:
І. ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ
1. Кмет – 1 бр.
2. Заместник кмет – 2 бр.

3. Кмет на кметство – 6 бр.
4. Кметски наместник – 11,5 бр.
II. ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ
1. Секретар – 1бр.
2. Звено „Вътрешен одит“
- Старши вътрешен одитор – 1бр.
- Младши вътрешен одитор – 1бр.
3. Звено „УЧР“
- Главен специалист УЧР – 1бр.
- Главен специалист УЧР и ПВЗ – 1бр.
4. Звено „Обслужване на ОбС“
- Технически сътрудник ОбС – 1бр.
- Стенограф-машинопис – 1бр.
5. Звено „ГРАО“
- Старши специалист - ГРАО – 1бр.
- Старши специалист ГРАО – 1бр.
6. Звено „МКБППМН“
- Секретар „МКБППМН“ – 1бр.
III. ОБЩА АДМИНИСТРАЦИЯ
 Отдел ФСД
- Н-к отдел, Гл.счетоводител – 1бр.
- Главен специалист бюджет – 1бр.
- Старши счетоводител – 2бр.
- Младши счетоводител – 1бр.
- Касиер – 1бр
- Старши специалист ФАО – 1,5бр.
- Старши специалист АО – 1бр.
 Отдел МДТ
- Началник отдел – 1бр.
- Старши счетоводител – 2бр.
- Инспектор по приходите – 2бр
- Старши специалист по приходите – 2бр.
- Касиер МП – 3бр
 Отдел Административно правно обслужване
- Началник отдел главен юрисконсулт – 1бр.
- Старши юрисконсулт - 1 бр.
- Деловодител - 1 бр.
- Домакин 1 бр.
- Шофьор 1 бр.
- Старши специалист АО - 2 бр.
IV. СПЕЦИАЛИЗИРАНА АДМИНИСТРАЦИЯ


Отдел „Кадастър и регулация“

- Началник отдел – 1 бр.
- Старши специалист кадастър - 2 бр.

- Старши специалист незаконно строителство – 3 бр.
Главен архитект – 1 бр.
 Отдел „Архитектура и строителство“
- Старши специалист устройство на територията – 4 бр.
- Деловодител -1 бр.
Дирекция „Търговия,
програми“

транспорт,

общинска

собственост

и

европейски

Директор – 1 бр.
 Отдел „Общинска собственост общински пазари обществени поръчки “
- Началник отдел - 1бр.
- Старши специалист търговия и транспорт – 1 бр.
- Старши специалист общинска собственост – 1 бр.
- Старши специалист общинска собственост и жилищно настаняване – 2 бр.
- Старши специалист общински пазари – 2 бр.
 Отдел „Околна среда и европейски програми“
- Началник отдел - 1бр.
- Главен специалист - 1 бр.
- Старши специалист оперативни програми – 2 бр.
- Старши специалист инвестиционни програми – 1 бр.
- Старши специалист екология – 1 бр.
- Старши специалист земеделие – 1 бр.
- Старши специалист СД – 1 бр.

Заместник кмет -1бр.

Кмет на Община Радомир 1 бр.

Заместник кмет -1бр.

Кметове на кметства - 6 бр.

Кметски наместници 11.5 бр.
Секретар - 1 бр.

Звено"УЧРиТЗ"

Звено "Вътрешен одит"
Старши вътрешен одитор - 1 бр.
Младши вътрешен одитор - 1 бр.

Гл. спец."УЧР" - 1 бр.
Ст. спец."УЧР и ТЗ" - 1 бр.

Обща администрация
Отдел "ФСД"

Секретар МКБППМН - 1 бр.

Звено"Обслужване ОбС"
Техн. сътрудник ОбС - 1бр.
Стенограф и машинопис - 1бр.

Звено"ГРАО"
Ст. спец. ГРАО - 1 бр.
Ст. спец. ГРАО - 1 бр.

Специализирана администрация
Отдел "АПО"

Н-к о-л -Гл.счет.- 1 бр.
Гл. спец. "Бюджет" - 1 бр.

Н-к отдел гл. юристконсулт - 1 бр.
Ст. юрисконсулт - 1 бр.

Ст. счетоводител - 2 бр.
Мл. счетоводител - 1 бр.
Касиер - 1 бр.
Ст. спец. ФАО - 1.5бр.
Ст. спец. АО - 1 бр.

Деловодител - 1 бр.
Домакин - 1 бр.
Шофьор - 1 бр.
Ст. спец. АО - 2 бр.

Директор на дирекция"ТТОСЕП"-1бр

Главен архитект - 1 бр.

Отдел "ТТ"

Отдел "Архитектура и строителство"

Н-к отдел - 1 бр.
Ст. спец. търговия и транспорт - 1 бр.
Ст. спец. общ. пазари- 2 бр.
Ст. спец. общ. собств. и жил. настан. - 2 бр.
Ст. спец. общ. собственост - 1 бр.

Ст. спец. УТ - 4 бр.
Деловодител - 1бр.

Отдел "Кадастър и регулация"
Н-к отдел - 1 бр.

Отдел "МДТ"

Ст. спец. кадастър - 2 бр.

Н-к отдел - 1 бр.
Ст. счетоводител - 2 бр.
Инспектор по приходи - 2 бр.
Ст. спец. приходи - 2 бр.
Касиер МП - 3 бр.

Отдел "Околна среда и евр.пр-ми"

Ст. спец. нез. Строителство - 3 бр.

Н-к отдел - 1 бр.
Главен специалист - 1 бр.
Ст. спец. инв. Програми - 1 бр.
Ст. спец. екология - 1 бр.
Ст. спец. земеделие - 1 бр.
Ст. спец. ОП - 2 бр.
Ст. спец. соц. Дейности - 1 бр.

Обща численост на персонала - 84 бр.

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

*

*

*

ПО ВТОРА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД –ДОКЛАДНИ ЗАПИСКИ
ІІ.5. Докладна записка, вх.№ С-33/02.02.2012 г., относно изменение и
допълнение на Наредбата за условията и реда за състоянието,
приемането, изпълнението и отчитането на общинския бюджет на
Община Радомир.
Вносител: Пламен Алексиев-кмет на Община Радомир
След станалите разисквания и извършеното гласуване, на основание
чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА и чл.9а от ЗОБ, във връзка с привеждане
нормативната база на Община Радомир в съответствие с приетите
изменения и допълнения на нормативните актове, имащи отношение
към бюджетния процес, Общински съвет-Радомир прие
Р Е Ш Е Н И Е № 67
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-РАДОМИР ИЗМЕНЯ И ДОПЪЛВА Наредба за условията и реда
за съставянето, приемането, изпълнението и отчитането на общинския бюджет на
Община Радомир както следва:
§1. Чл.3, ал.1 се изменя както следва:
Чл.3, ал.1 Приходната част на общинския бюджет включва собствените приходи,
трансферите от централния бюджет и трансфери между разпоредители с
бюджетни кредити, безлихвени заеми от централния бюджет за финансиране на
разходи, в т.ч. за данък върху добавената стойност, до възстановяването им по
одобрени проекти и програми, финансирани от Европейския съюз.
§2. Добавя се нов чл.33а, със следният текст:
Чл.33а, ал.1. Окончателният общ проект на общинския бюджет по пълна
бюджетна класификация за местните и делегирани дейности, се съставя след
обнародване на Закона за държавния бюджет на Република България за
съответната година.
ал.2. Кметът на общината внася в общинския съвет проекта на общинския
бюджет в срок до 30 работни дни след обнародването на Закона за държавния
бюджет на Република България за съответната година.
ал.3. При неспазване на срока по ал.2 за периода след изтичане на срока до
внасянето на проектобюджета в общинския съвет, на кмета на общината не се
изплаща възнаграждение. Дължимото до този момент възнаграждение на кмета
на общината му се изплаща, след като внесе проекта на бюджет в общинския
съвет.
ал.4. Общинският съвет определя конкретните условия за изпълнение и
отчитане на общинския бюджет с решението за неговото приемане.
§3. Добавя се нов чл.39а, със следният текст:

Чл.39а, ал.1. Когато е приет Законът за държавния бюджет на Република България
за съответната година, за времето до внасянето на проекта на общинския бюджет,
разходите за финансиране на делегираните от държавата дейности се извършват
месечно в размер на утвърдените със Закона за държавния бюджет на Република
България държавни трансфери за съответната година, а разходите за
финансирането на местните дейности се извършват месечно в размер до 1/12 част
от отчета на бюджетните кредити за предходната година.
§4. Добавя се нов чл.39б, със следният текст:
Чл.39б, ал.1.Когато кметът на общината не е внесъл проекта за бюджет в срока по
чл.33а, ал.2, общинският съвет приема бюджета на общината в срок до 45 работни
дни от обнародването на Закона за държавния бюджет на Република България за
съответната година и в съответствие с единната бюджетна класификация.
ал.2.Когато кметът на общината е внесъл проекта за бюджет след
изтичането на срока по чл.33а, ал.2, общинският съвет приема бюджета на
общината в срок до 15 работни дни от внасянето му от Кмета на Общината.
ал.3.При неспазване на срока по ал.1, съответно - по ал.2, за периода след
изтичането на съответния срок до приемането на бюджета на общината на
председателя на общинския съвет и на общинските съветници не се изплаща
възнаграждение. Дължимото за този период възнаграждение на председателя на
общинския съвет и на общинските съветници им се изплаща, след като
общинския съвет приеме бюджета на общината.
ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
§5. Измененията и допълненията в Наредбата за условията и реда за съставянето,
приемането, изпълнението и отчитането на общинския бюджет на община Радомир
влизат в сила от датата на приемане на решението на Общински съвет – Радомир.
§6. Решението на ОбС да се публикува поне в един местен всекидневник.
/общ брой съветници-21, присъствали по време на гласуването -21/
/”за”-21, “против”-няма, “въздържал се”-няма/
*

*

*

ПО ВТОРА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД –ДОКЛАДНИ ЗАПИСКИ
ІІ.6. Докладна записка, вх.№ С-34/02.02.2012 г., относно изменение и допълнение на
Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на
територията на Община Радомир.
Вносител: Пламен Алексиев-кмет на Община Радомир
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 № 68
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-РАДОМИР отлага обсъждането на докладна записка с вх.№ С34/02.02.2012г., относно изменение и допълнение на Наредбата за определянето и
администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община
Радомир за следващото свое заседание.
/общ брой съветници-21, присъствали по време на гласуването -21/
/”за”-15, “против”-няма, “въздържал се”- 6/

*
*
*
ПО ВТОРА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД –ДОКЛАДНИ ЗАПИСКИ
ІІ.7. Докладна записка, вх.№ С-39/06.02.2012 г., относно поемане на дълг, направен по
реда на Закона за общинския дълг за изпълнението на Договор № BG161PO001/1.109/2010/005, “Повишаване на енергийната ефективност в НУ “Архимандрит Зиновий”, НУ
“Любословие”, ОУ “Христо Смирненски”, ОДЗ “Радомирче”, ЦДГ “Слънце” и ЦДГ “Осми
март”, чрез внедряване на енергоспестяващи мерки”, за предоставяне на безвъзмездна
финансова помощ по Оперативна програма “Регионално развитие” /2007-2013/.
Вносител: Пламен Алексиев-кмет на Община Радомир
След станалите разисквания и извършеното поименно гласуване, на основание Закона за
общинския дълг и съгласно член 4 – Плащания, техническо и финансово отчитане, от
сключеният Договор № BG161PO001/1.1-09/2010/005 за предоставяне на безвъзмездна
финансова помощ по Оперативна Програма „Регионално развитие” 2007-2013г., проект
„Повишаване на енергийната ефективност в НУ „Архимандрит Зиновий”, НУ
„Любословие”, ОУ „Христо Смирненски”, ОДЗ „Радомирче”, ЦДГ „Слънце” и ЦДГ „Осми
Март”, чрез внедряване на енергоспестяващи мерки”, Общински съвет-Радомир прие
Р Е Ш Е Н И Е № 69
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-РАДОМИР:
1. ДАВА СЪГЛАСИЕ Община Радомир да сключи договор за кредит с „Фонд за
органите на местното самоуправление в България - ФЛАГ” ЕАД, по силата на който да
поеме дългосрочен общински дълг с цел реализацията на проект „Повишаване на
енергийната ефективност в НУ „Архимандрит Зиновий”, НУ „Любословие”, ОУ „Христо
Смирненски”, ОДЗ „Радомирче”, ЦДГ „Слънце” и ЦДГ „Осми Март”, чрез внедряване на
енергоспестяващи мерки”, финансиран от Оперативна програма “Регионално развитие”
(2007-2013), Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие”, Операция 1.1
„Социална инфраструктура”, Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова
помощBG161PO001/1.1-09/2010 „Подкрепа за прилагане на мерки за енергийна
ефективност в общинска образователна инфраструктура в градските агломерации”при
следните основни параметри:


Максимален размер на дълга – 313 695,52лева (триста и тринадесет хиляди
шестстотин деветдесет и пет лева и петдесет и две стотинки);



Валута на дълга – лева



Вид на дълга – дългосрочен дълг, поет с договор за общински заем;



Условия за погасяване:
- Срок на погасяване – 84 месеца, считано от датата на подписване на договора
за кредит, с възможност за предсрочно погасяване изцяло или на части, без
такса за предсрочно погасяване.
- Източници за погасяване на главницата – собствените приходи на
общината.



Максимален лихвен процент – шестмесечен EURIBOR плюс максимална
надбавка от 4.715 %,



Други такси, наказателни лихви, неустойки и разноски – съгласно ценовата
политика на Фонд ФЛАГ и Управляващата банка



Начин на обезпечение на кредита:

- Учредяване на залог върху собствените приходи на общината по член 6, от
Закона за общинския дълг;
2.ВЪЗЛАГА И ДЕЛЕГИРА права на Кмета на Община Радомир да подготви искането за
кредит, да го подаде в клон на Управляващата банка – „Уникредит Булбанк” АД, да
подпише договора за кредит и договорите за залог, както и да извърши всички останали
необходими правни и фактически действия за изпълнение на решението по т.1.
/общ брой съветници-21, присъствали по време на поименното гласуване -21/
/”за”-21, “против”-няма, “въздържал се”- няма/
*
*
*
ПО ВТОРА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД –ДОКЛАДНИ ЗАПИСКИ
ІІ.8. Докладна записка, вх.№ С-40/06.02.2012 г., относно поемане на дълг, направен по
реда на Закона за общинския дълг за изпълнението на Договор № BG161PO001/1.109/2010/005, “Повишаване на енергийната ефективност в НУ “Архимандрит Зиновий”, НУ
“Любословие”, ОУ “Христо Смирненски”, ОДЗ “Радомирче”, ЦДГ “Слънце” и ЦДГ “Осми
март”, чрез внедряване на енергоспестяващи мерки”, за предоставяне на безвъзмездна
финансова помощ по Оперативна програма “Регионално развитие” /2007-2013/.
Вносител: Пламен Алексиев-Кмет на Община Радомир
След станалите разисквания и извършеното поименно гласуване, на основание Закона за
общинския дълг и съгласно член 4 – Плащания, техническо и финансово отчитане, от
сключеният Договор № BG161PO001/1.1-09/2010/005 за предоставяне на безвъзмездна
финансова помощ по Оперативна Програма „Регионално развитие” 2007-2013г., проект
„Повишаване на енергийната ефективност в НУ „Архимандрит Зиновий”, НУ
„Любословие”, ОУ „Христо Смирненски”, ОДЗ „Радомирче”, ЦДГ „Слънце” и ЦДГ „Осми
Март”, чрез внедряване на енергоспестяващи мерки”, Общински съвет-Радомир прие
Р Е Ш Е Н И Е № 70
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-РАДОМИР:
1. ДАВА СЪГЛАСИЕ Община Радомир да сключи договор за кредит с „Фонд за
органите на местното самоуправление в България - ФЛАГ” ЕАД, по силата на който да
поеме дългосрочен общински дълг с цел реализацията на проект „Повишаване на
енергийната ефективност в НУ „Архимандрит Зиновий”, НУ „Любословие”, ОУ „Христо
Смирненски”, ОДЗ „Радомирче”, ЦДГ „Слънце” и ЦДГ „Осми Март”, чрез внедряване на
енергоспестяващи мерки”, финансиран от Оперативна програма “Регионално развитие”
(2007-2013), Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие”, Операция 1.1
„Социална инфраструктура”, Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова
помощBG161PO001/1.1-09/2010 „Подкрепа за прилагане на мерки за енергийна
ефективност в общинска образователна инфраструктура в градските агломерации”при
следните основни параметри:


Максимален размер на дълга – 880 040,91 лв.(осемстотин и осемдесет хиляди и
четиридесет лева и деветдесет и една стотинки);



Валута на дълга – лева



Вид на дълга – дългосрочен дълг, поет с договор за общински заем;



Условия за погасяване:
- Срок на погасяване – до 24 месеца, считано от датата на подписване на
договора за кредит, с възможност за предсрочно погасяване изцяло или на
части, без такса за предсрочно погасяване.

- Източници за погасяване на главницата – чрез плащанията от
Управляващия орган съгласно Договор № BG161PO001/1.1-09/2010/005 за
предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна Програма
„РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ” 2007-2013г., проект „Повишаване на
енергийната ефективност в НУ „Архимандрит Зиновий”, НУ
„Любословие”, ОУ „Христо Смирненски”, ОДЗ „Радомирче”, ЦДГ „Слънце”
и ЦДГ „Осми Март”, чрез внедряване на енергоспестяващи мерки”;


Максимален лихвен процент – шестмесечен EURIBOR плюс максимална
надбавка от 4.715 %,



Други такси, наказателни лихви, неустойки и разноски – съгласно ценовата
политика на Фонд ФЛАГ и Управляващата банка



Начин на обезпечение на кредита:
- Учредяване на залог върху вземанията на Община Радомир по Договор №
BG161PO001/1.1-09/2010/005 за предоставяне на безвъзмездна финансова
помощ по Оперативна Програма „РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ” 2007-2013г.,
проект „Повишаване на енергийната ефективност в НУ „Архимандрит
Зиновий”, НУ „Любословие”, ОУ „Христо Смирненски”, ОДЗ „Радомирче”,
ЦДГ „Слънце” и ЦДГ „Осми Март”, чрез внедряване на енергоспестяващи
мерки”, сключен с Управляващия орган на съответната Оперативна
програма,
- Учредяване на залог върху собствените приходи на общината по член 6, от
Закона за общинския дълг;

2.ВЪЗЛАГА И ДЕЛЕГИРА права на Кмета на Община Радомир да подготви искането
за кредит, да го подаде в клон на Управляващата банка – „Уникредит Булбанк” АД, да
подпише договора за кредит и договорите за залог, както и да извърши всички
останали необходими правни и фактически действия за изпълнение на решението по
т.1.
/общ брой съветници-21, присъствали по време на поименното гласуване -21/
/”за”-21, “против”-няма, “въздържал се”- няма/
*

*

*

ПО ВТОРА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД –ДОКЛАДНИ ЗАПИСКИ
ІІ.9. Докладна записка, вх.№ С-35/03.02.2012 г., относно предоставяне за ползване на
спортен обект-публична общинска собственост на Тенис-клуб Радомир.
Вносител: Пламен Алексиев-кмет на Община Радомир
След станалите разисквания и извършеното поименно гласуване, на основание чл.50б от
Закона за физическото възпитание и спорта и чл.95 от Правилника за прилагане на Закона
за физическото възпитание и спорта, Общински съвет-Радомир прие
Р Е Ш Е Н И Е № 71
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-РАДОМИР:
1. ОТМЕНЯ т.2 на свое Решение №35 по Протокол №3 от 26.02.2010г. на Общински
съвет – Радомир.
2. На основание чл.50б от Закона за физическото възпитание и спорта и чл.95 от
Правилника за прилагане на Закона за физическото възпитание и спорта, ДАВА
СЪГЛАСИЕ за предоставяне на ползване на общински спортен обект - тенис кортове,
актуван АОС№2249 от 20.07.2009г. - публична общинска собственост, представляващ УПИ

ІХ в кв.183 по плана на гр.Радомир, с площ от 3105 /три хиляди сто и пет/ кв.м., отреден за
тенис клуб, за срок от 10 години.
3.ВЪЗЛАГА на Кмета на община Радомир да изпълни процедурата за предоставяне на
ползване на общински спортен обект - тенис кортове, актуван АОС№2249 от 20.07.2009г. публична общинска собственост, представляващ УПИ ІХ в кв.183 по плана на гр.Радомир,
с площ от 3105 /три хиляди сто и пет/ кв.м., отреден за тенис клуб., за срок от 10 години,
при спазване на всички изисквания на чл.50б от Закона за физическото възпитание и
спорта и чл.95 от Правилника за прилагане на Закона за физическото възпитание и
спорта и да сключи договор с Димитър Стоянов Стоилов, председател на Управителния
съвет на Тенис-клуб Радомир.
/общ брой съветници-21, присъствали по време на поименното гласуване -20/
/”за”-19, “против”-няма, “въздържал се”- 1/
*
*
*
ПО ВТОРА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД –ДОКЛАДНИ ЗАПИСКИ
ІІ.10. Докладна записка, вх.№ С-36/03.02.2012 г., относно предоставяне на имоти,
придобити от общината по чл.19, ал.2 от ЗСПЗЗ по искане на ОСЗ-Радомир, на граждани.
Вносител: Пламен Алексиев-Кмет на Община Радомир
След извършеното поименно гласуване, на основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във
връзка с чл.19 от ЗСПЗЗ, чл.45ж, ал.2 и ал.3 от ППЗСПЗЗ и във връзка с Искане по § 27, ал.2, т.1
от ПЗР на ЗИДЗСПЗЗ от инж.агр.Анелия Василева-началник ОСЗ-Радомир, вх.№ АО-08-007/10.01.2012 г., Общински съвет-Радомир прие

Р Е Ш Е Н И Е № 72
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-РАДОМИР ПРЕДОСТАВЯ на наследниците на Георги Христов
Лямов – бивш жител на с.Долна Диканя, община Радомир, имоти, придобити от Община
Радомир по реда на чл.19, ал.1 и ал.2 от ЗСПЗЗ, както следва:
1. Имот № 053012 с площ 2,102 дка, представляващ ливада, находящ се в землището на
с.Долна Диканя, община Радомир, м. „При дома“, актуван с АОС № 2530/06.12.2011г., при
граници и съседи, съгласно скица-проект № Ф01460/20.10.2011 г., издадена от ОСЗРадомир: имот № 053011, представляващ ливада на Земи по чл.19 от ЗСПЗЗ, имот №
053005, представляващ тр. насаждения на Земи по чл.19 от ЗСПЗЗ, имот №000296,
представляващ дере на Община Радомир, имот № 000171, представляващ полски път на
Община Радомир, имот №000051, представляващ др. селищна тер. на гр.Радомир, с.Долна
Диканя, мах. Милева. Описаният имот е образуван от имот № 053002, съгласно скицапроект за делба№ Ф01458/20.10.2011 г. от ОСЗ-Радомир, заверена на 10.01.2012г.
2. Имот № 068014 с площ 1,153 дка, представляващ ливада, находящ се в землището на
с.Долна Диканя, община Радомир, м. „Гусев герен“, актуван с АОС № 2143/24.02.2009г., при
граници и съседи, съгласно скица-проект № Ф01463/20.10.2011 г., издадена от ОСЗРадомир: имот № 000036, представляващ др. селищна тер. на гр.Радомир, с.Долна Диканя,
мах., имот № 068015, представляващ ливада на Земи по чл.19 от ЗСПЗЗ, имот №068007,
представляващ ливада на наследниците на Веле ХХХ Петков, имот № 000106,
представляващ полски път на Община Радомир. Описаният имот е образуван от имот №
068009, съгласно скица-проект за делба№ Ф01462/20.10.2011 г. от ОСЗ-Радомир, заверена на
10.01.2012г.
3. Имот № 053013 с площ 0,091 дка, представляващ ливада, находящ се в землището на
с.Долна Диканя, община Радомир, м. „Под махалата“, актуван с АОС № 2530/06.12.2011г.,
при граници и съседи, съгласно скица-проект № Ф01511/20.10.2011 г., издадена от ОСЗ-

Радомир: имот № 053011, представляващ ливада на Земи по чл.19 от ЗСПЗЗ, имот
№000051, представляващ др. селищна тер. на гр.Радомир, с.Долна Диканя, мах. Милева.
Описаният имот е образуван от имот № 053002, съгласно скица-проект за делба№
Ф01458/20.10.2011 г. от ОСЗ-Радомир, заверена на 10.01.2012г.
4. Имот № 047019 с площ 1,763 дка, представляващ нива, находящ се в землището на
с.Владимир, община Радомир, м. „Газеро“, актуван с АОС № 793/25.11.2004г., при граници
и съседи, съгласно скица-проект № Ф00061/20.10.2011 г., издадена от ОСЗ-Радомир: имот №
047020, представляващ ливада на Община Радомир, имот № 000025, представляващ
полски път на Община Радомир, имот №047016, представляващ ливада на Община
Радомир, имот № 047015, представляващ ливада на наследниците на Никола Ангелов
Попов. Описаният имот е образуван от имот № 047017, съгласно скица-проект за делба№
Ф00060/20.10.2011 г. от ОСЗ-Радомир, заверена на 10.01.2012г.
5. Имот № 016057 с площ 3,691 дка, представляващ ливада, находящ се в землището на
с.Долна Диканя, община Радомир, м. „Кокошник“, актуван с АОС № 2134/10.12.2008г., при
граници и съседи, съгласно скица-проект № Ф01467/20.10.2011 г., издадена от ОСЗРадомир: имот № 016058, представляващ ливада на Земи по чл.19 от ЗСПЗЗ, имот №
016030, представляващ ливада на Земи по чл.19 от ЗСПЗЗ, имот №016036, представляващ
ливада на наследниците на Ефтим Тошев Биджев. Описаният имот е образуван от имот
№ 016049, съгласно скица-проект за делба№ Ф01466/20.10.2011 г. от ОСЗ-Радомир, заверена
на 10.01.2012г.
/общ брой съветници-21, присъствали по време на поименното гласуване -21/
/”за”-21, “против”-няма, “въздържал се”- няма/
*
*
*
ПО ВТОРА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД –ДОКЛАДНИ ЗАПИСКИ
ІІ.11. Докладна записка, вх.№ С-37/03.02.2012 г., относно утвърждаване състав на
Общинската комисия по безопасност на движението.
Вносител: Пламен Алексиев-кмет на Община Радомир
След направените разисквания и извършеното гласуване, на основание чл.44, ал.1 от
ЗМСМА и във връзка с § 1а, ал.2 от Закона за движение по пътищата, Общински съветРадомир прие
Р Е Ш Е Н И Е № 73
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-РАДОМИР УТВЪРЖДАВА Общинска комисия по безопасност
на движението в състав:
ПРЕДСЕДАТЕЛ: Димитър Димитров-заместник кмет на Община Радомир
ЗАМЕСТНИК ПРЕДСЕДАТЕЛ: Валери Василев-Пътна полиция-Радомир
СЕКРЕТАР:Еленка Денкова-началник отдел „Търговия и транспорт“
ЧЛЕНОВЕ: 1. Росен Попов-Районна пътна служба-Радомир
2. арх. Илиян Илиев-общински съветник
3. Христо Христов-управител на „Байкал-1“ ЕООД
4. Андрей Сотиров-старши специалист по транспорта
/общ брой съветници-21, присъствали по време на гласуването -20/
/”за”-20, “против”-няма, “въздържал се”- няма/
*
*
*
ПО ВТОРА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД –ДОКЛАДНИ ЗАПИСКИ
ІІ.12. Докладна записка, вх.№ С-42/09.02.2012 г., относно отпускане на еднократна
помощ на абитуриенти без родител.
Вносител: Пламен Алексиев-Кмет на Община Радомир

След станалите разисквания и извършеното гласуване, във връзка с докладни записки на
директорите на средните училищата от Община Радомир, свързани със затруднено
финансово състояние на завършващите ученици без родител и на основание чл.21, ал.1,т.23
от ЗМСМА, Общински съвет-Радомир прие
Р Е Ш Е Н И Е № 74
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-РАДОМИР ДАВА СЪГЛАСИЕ да бъде отпусната еднократна
помощ на нуждаещите се абитуриенти без родител в размер на 150.00лв на ученик, както
следва:
ТПГ “Н.Й.Вапцаров” гр.Радомир
1. Инес Ивова Ангелова
2. Славяна Огнянова Иванова
3. Диана Александрова Крумова
4. Владислав Красимиров Георгиев
5. Ивайло Петров Петров
ПГТ “Юрий Гагарин” гр.Радомир
6. Александър Стоилов Алексиев
7. Снежана Веселинова Митева
8. Александър Бориславов Благоев
9. Антон Бориславов Витанов
10. Кристиян Бойков Симеонов
11. Бисер Георгиев Здравков
СОУ “Св.Св.Кирил и Методий” гр.Радомир
12. Моника Илиянова Андреева
13. Кристиян Бисеров Вергилиев
14. Кристина Стефанова Милчова
15. Ива Любомирова Попова
СОУ „Христо Ботев” с.Дрен
16. Габриела Бориславова Михайлова
17. Кристиян Мирославов Шуманов
18. Кристияна Красимирова Ивчева
19. Радостин Димитров Тасев
/общ брой съветници-21, присъствали по време на гласуването -21/
/”за”-21, “против”-няма, “въздържал се”- няма/
*

*

*

ПО ВТОРА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД –ДОКЛАДНИ ЗАПИСКИ
ІІ.13. Докладна записка, вх.№ С-44/13.02.2012 г., относно отпускане на финансова
помощ на Силвия Асенова Лозанова от гр.Радомир.
Вносител: Пламен Алексиев-Кмет на Община Радомир

След извършеното гласуване, на основание чл.21, ал.1,т.23 от ЗМСМА, Общински съветРадомир прие
Р Е Ш Е Н И Е № 75
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-РАДОМИР ДАВА СЪГЛАСИЕ за отпускане на финансова
помощ в размер на 150.00 /сто и петдесет/ лв. на Силвия Асенова Лозанова от гр.Радомир,
кв.”Гърляница” бл.29, ап.6, за лечението на дъщеря й – Йоана Силвиова Асенова.
/общ брой съветници-21, присъствали по време на гласуването -21/
/”за”-21, “против”-няма, “въздържал се”- няма/
*
*
*
ПО ВТОРА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД –ДОКЛАДНИ ЗАПИСКИ
ІІ.14. Докладна записка, вх.№ С-47/15.02.2012 г., относно даване на съгласие кметът на
Община Радомир да води преговори с “ЧЕЗ Разпределение България”АД за продажба на
недвижими имоти-частна общинска собственост, представляваща трафопостове и
съоръжения на територията на Община Радомир и цената на предоставен достъп на
разпределителното предприятие.
Вносител: Пламен Алексиев-Кмет на Община Радомир
След станалите разисквания и извършеното гласуване, на основание чл.21, ал.1, т.23 от
ЗМСМА, във връзка с чл.117, ал.7 от Закона за енергетиката и §4, ал.1 и ал.7 от ПЗР на Закона
за енергетиката, Общински съвет-Радомир прие
Р Е Ш Е Н И Е № 76
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-РАДОМИР:
1. ДАВА СЪГЛАСИЕ Кметът на Община Радомир да води преговори с “ЧЕЗ
Разпределение България”АД за:
- продажба на недвижими имоти – частна общинска собственост, представляваща
трафопостове и енергийни съоръжения, намиращи се на територията на община
Радомир;
- цената за предоставения достъп на разпределителното предприятие през
собствените си уредби и съоръжения за целите на преобразуването и преноса на
електрическа енергия до други потребители.
2. ЗАДЪЛЖАВА Кметът на Община Радомир да информира общинския съвет за
хода на преговорите във връзка с предоставения мандат.
/общ брой съветници-21, присъствали по време на гласуването -21/
/”за”-21, “против”-няма, “въздържал се”- няма/
*
*
*
ПО ВТОРА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД –ДОКЛАДНИ ЗАПИСКИ
ІІ.15. Докладна записка, вх.№ С-48/15.02.2012 г., относно утвърждаване на списък за
пътуващ персонал в ЦНСТ 1 и 2 – с.Дрен и ДДЛРГ “Радост” – с.Дрен.
Вносител: Пламен Алексиев-Кмет на Община Радомир
След станалите разисквания и извършеното гласуване, на основание чл.29 (1) т.2, и (2) от
ПМС №367/29.12.2012г. за изпълнение на държавния бюджет на Република България за
2012г., Общински съвет-Радомир прие

Р Е Ш Е Н И Е № 77
ОБЩИНСКИ
СЪВЕТ-РАДОМИР
УТВЪРЖДАВА приложените списъци за
пътуващ персонал в ЦНСТ 1 и 2 – с.Дрен и ДДЛРГ “Радост” – с.Дрен за 2012г. Разходите за
пътуване до местоработата и обратно да са в размер на 80% от стойността на отчетените
билети за пътуване на следните лица:
№
Маршрут от местоживеене
Длъжност
Име, презиме, фамилия
до с.Дрен и обратно
1.
Директор
Даниела Йорданова Кирилова
Перник-Дрен-Перник
2.

Гл.счетоводител

Емилия Симеонова Николова

Радомир-Дрен-Радомир

3.

Соц. работник

Румяна Миткова Славкова

Радомир-Дрен-Радомир

4.

Мед.сестра

Галина Александрова Иванова

Радомир-Дрен-Радомир

5.

Възпитател

Любка Иванова Чомакова

Дупница-Дрен-Дупница

6.

Възпитател

Живка Христова Любенова

Дупница-Дрен-Дупница

7.

Възпитател

Валя Събева Василева

Радомир-Дрен-Радомир

8.

Възпитател

Надежда Божидарова Шаламанова

Радомир-Дрен-Радомир

9.

Възпитател

Юлиана Милчова Василева

Радомир-Дрен-Радомир

10.

Възпитател

Даниела Маринова Славова

Радомир-Дрен-Радомир

/общ брой съветници-21, присъствали по време на гласуването -21/
/”за”-21, “против”-няма, “въздържал се”- няма/
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС-РАДОМИР: /П/
/Красимир Борисов/
ас/ас

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РАДОМИР
ОБЛАСТ ПЕРНИК
град Радомир 2400, площад „Свобода” № 20,
тел./факс: 359 777 823 70, тел.: 359 777 80 080
e-mail: obs_radomir@abv.bg; e-mail: obs_radomir_predsedatel@abv.bg

РЕШЕНИЯ
НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-РАДОМИР ОТ ЗАСЕДАНИЕ,
ПРОВЕДЕНО НА 30.03.2012 Г.
/ПРОТОКОЛ № 7/
ПО І-ва ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД – ПИТАНИЯ И СТАНОВИЩА:
І.4.
Становище на Общински съвет-Радомир във връзка с предложение на
Инициативен комитет за обявяване на землищата на с.Долна Диканя и с.Горна Диканя за
екологично чист регион.
Вносител: Председател на ПК „Стопанска политика, земеделие, гори и екология”
След станалите разисквания и извършеното гласуване, на основание чл.21, ал.2 от
ЗМСМА, Общински съвет-Радомир прие
Р Е Ш Е Н И Е № 78
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-РАДОМИР ИЗЛИЗА със следната ДЕКЛАРАЦИЯ:
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-РАДОМИР е орган на местното самоуправление, който е
най-близо до гражданите в Община Радомир. Той реализира правото и възможността на
местните общности да регулират и управляват в рамките на закона и в интерес на всички
жители на общината. И като такъв орган, гарантиращ спазването на Конституцията,
законите на Република България, както и правото на гражданите на здравословна и
благоприятна околна среда,
Д Е К Л А Р И Р А:
ПОДКРЕПЯ стремежа на жителите на с.Долна Диканя и с.Горна Диканя, Община
Радомир за живот в екологично чист регион, като СЧИТА, че в землищата на тези две
села съществуват добри перспективи за развитие на екологичен туризъм и земеделие.
ПОДКРЕПЯ всяка законна инициатива на фирми и граждани, ползващи
компонентите на околната среда, която е в съответствие с принципите за опазването,
съхраняването на биологичното разнообразие и археологичните ценности, при широка
публичност, отчетност и информираност на гражданите на Община Радомир и като
Общински съвет ще спази принципа на независимост и безпристрастност на съдебната
власт.
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-РАДОМИР
30.03.2012 г.
/общ брой съветници-21, присъствали по време на гласуването -20/

/”за”-20, “против”-няма, “въздържал се”- няма/
*

*

*

ПО ІІ-ра ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД – СТРАТЕГИИ, ПЛАНОВЕ И ОТЧЕТИ:
ІІ.1. Докладна записка, вх.№ С-53/09.03.2012 г., относно приемане на Стратегия за
управление на общинската собственост за периода 2011-2015 г.
Вносител: Пламен Алексиев-Кмет на Община Радомир
След станалите разисквания и извършеното гласуване, на основание чл.21, ал.1, т.12 от
ЗМСМА и чл.8, ал.8 от Закона за общинската собственост, Общински съвет-Радомир прие

Р Е Ш Е Н И Е № 79
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-РАДОМИР ПРИЕМА Стратегия за управление на общинската
собственост за периода 2011-2015 година.
/общ брой съветници-21, присъствали по време на гласуването -20/
/”за”-17, “против”-няма, “въздържал се”- 3/
*

*

*

ПО ІІ-ра ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД – СТРАТЕГИИ, ПЛАНОВЕ И ОТЧЕТИ:
ІІ.2. Докладна записка, вх.№ С-61/13.03.2012 г., относно съгласуване на
Стратегически план за периода 2012-2014 г. и Годишен план за 2012 г. за дейността на
Звено „Вътрешен одит” при Община Радомир.
Вносител: Пламен Алексиев-Кмет на Община Радомир
След станалите разисквания и извършеното гласуване, във връзка с изменения на
Закона за вътрешния одит в публичния сектор от 16.07.2010 г. и на основание чл.21, ал.2 от
ЗМСМА, чл.27, ал.2 от Закона за вътрешния одит в публичния сектор, Общински съветРадомир прие
Р Е Ш Е Н И Е № 80
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-РАДОМИР:
1. СЪГЛАСУВА Стратегически план за периода 2012-2014 г. за дейността на звено
„Вътрешен одит” в Община Радомир.
2. СЪГЛАСУВА Годишен план за 2012 г. за дейността на звено „Вътрешен одит” в
Община Радомир.
/общ брой съветници-21, присъствали по време на гласуването -20/
/”за”-20, “против”-няма, “въздържал се”- няма/
*
*
*
ПО ІІ-ра ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД – СТРАТЕГИИ, ПЛАНОВЕ И ОТЧЕТИ:
ІІ.3. Докладна записка, вх.№ С-66/16.03.2012 г., относно приемане на План за
работата на Общински съвет-Радомир, неговите комисии и взаимодействието му с
общинската администрация през 2012 г.
Вносител: Красимир Борисов-Председател на ОбС-Радомир
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 № 81
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-РАДОМИР ПРИЕМА План за работата на Общински съветРадомир, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация през
2012 година, както следва:

МЕСЕЦ МАРТ:
1. Стратегия за управление на общинската собственост на Община Радомир за
периода 2011-2015 година.
Вносител: Кмет на Община Радомир
2. Отчет за изпълнение на Годишния план на Общинската стратегия за развитие
на социалните услуги през 2011 година.
Вносител: Кмет на Община Радомир
МЕСЕЦ АПРИЛ:
1. Доклад за изпълнението на Плана за развитие на Община Радомир /съгл.чл.23
от ЗРР/.
Вносител: Кмет на Община Радомир
2. Приемане на Програма за управление на Община Радомир през периода 20112015 година.
Вносител: Кмет на Община Радомир
3. Годишни отчети и баланси за 2011 година на търговските дружества, в които
Община Радомир е собственик на капитала /ТЗ и чл.16, ал.1,т.3 от наредбата за
търговските дружества с общинско участие/ и Отчети за резултатите от изпълнението на
бизнес програмите на дружествата, в които общината е собственик на капитала,
финансово-икономическото им състояние, проблеми и предложения за решаването им,
съгласно чл.26, ал.2 от Наредбата за търговските дружества с общинско участие.
Вносители: Управителите на търговски дружества
4. Отчет за изпълнение на програмата за общинска политика за работа с
младежите и приемане на план за работа през 2012 година.
Вносител: Кмет на Община Радомир
5. Отчет за изпълнение на проектите, по които Община Радомир е бенефициент
или партньор и План за предстоящите намерения на общинската администрация за
периода 01.05.2012 г. – 31.08.2012 г.
Вносител: Кмет на Община Радомир
МЕСЕЦ МАЙ:
1. Информация относно функционирането и развитието на културните
институции в общината.
Вносител: Кмет на Община Радомир
2. Информация за работата на Общинската комисия за борба с
противообществените прояви на малолетни и непълнолетни.
Вносител: Председател на КБППМН
3. Отчет за изпълнение на Програмата за опазване на околната среда на
територията на Община Радомир. Екологични проблеми по населени места и мерки за
отстраняването им.
Вносител: Кмет на Община Радомир

МЕСЕЦ ЮНИ:
1. Състояние и анализ на безработицата в Община Радомир. Обхват и насоченост
на програмите за временна и трудова заетост.
Вносител: Кмет на Община Радомир
2. Информация за дейността на общинската администрация по изпълнение на
Наредба № 1 за обществения ред на територията на Община Радомир, състоянието на
престъпността на територията на Община Радомир.
Вносители: Кмет на Община Радомир, Н-к РУП на МВР-Радомир
3. Отчет за дейността на администрацията относно политиката на Община
Радомир за младежки дейности.
Вносител: Кмет на Община Радомир
МЕСЕЦ ЮЛИ:
1. Информация за работата на общинската администрация с молбите, жалбите,
сигналите и предложенията на гражданите и юридическите лица за първото полугодие
на 2012 година.
Вносител: Кмет на Община Радомир
2. Отчет за изпълнение на актовете, приети от Общински съвет-Радомир за
периода от 01.01.2012 г. до 30.06.2012 г.
Вносител: Кмет на Община Радомир
3. Отчет за дейността на Общински съвет-Радомир и неговите комисии за периода
от 01.01.2012 г. до 30.06.2012 г. /чл.27, ал.6 от ЗМСМА/
Вносител: Председател на Общински съвет
4. Отчет за дейността на Община Радомир за общинската политика в областта на
спорта и туризма.
Вносител: Кмет на Община Радомир
МЕСЕЦ СЕПТЕМВРИ:
1. Анализ на състоянието на образователната система в Община Радомир и
готовност за започване на учебната 2012-2013 година.
Вносител: Кмет на Община Радомир
2. Отчет за изпълнение на общинската програма за образователна интеграция на
децата и учениците от етническите малцинства 2008-2015 година.
Вносител: Кмет на Община Радомир
3. Отчет за изпълнение на проектите, по които Община Радомир е бенефициент
или партньор и План за предстоящите намерения на общинската администрация за
периода 01.09.2012 г.-31.12.2012 г.
Вносител: Кмет на Община Радомир
МЕСЕЦ ОКТОМВРИ:
1. Отчети за резултатите от изпълнението на бизнес програмите на дружествата, в
които общината е собственик на капитала, финансово-икономическото им състояние,
проблеми и предложения за решаването им /съгл.чл.26, ал.2 от Наредбата за търговските
дружества с общинско участие/
Вносители: Управителите на търговски дружества
2. Информация за готовността на Община Радомир за работа при зимни условия.
Вносител: Кмет на Община Радомир

МЕСЕЦ НОЕМВРИ:
1. Отчет за състоянието на общинската собственост на територията на Община
Радомир и резултатите от нейното управление по видове и категории обекти за периода
от месец ноември 2011 година до месец ноември 2012 година /чл.66а от ЗОС и чл.18, ал.3 от
Наредбата за общинската собственост/
Вносител: Кмет на Община Радомир
2. Актуализация на нормативни актове, приети от Общински съвет-Радомир, във
връзка с настъпили промени в нормативни актове от по-висока степен.
Вносител: Кмет на Община Радомир
МЕСЕЦ ДЕКЕМВРИ:
1. Програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост през 2013
година /съгласно мандатната стратегия за управление и разпореждане с имоти и вещи
общинска собственост, чл.7, ал.9 от ЗОС, чл.4 от Наредбата за общинската собственост/
Вносител: Кмет на Община Радомир
2. План за работата на Общински съвет-Радомир през 2013 година /приоритетни
теми за разглеждане на заседания/
Вносител: Председател на Общински съвет
3. Списък на групите общински жилища за 2013 година /чл.3, ал.1 от Наредбата за
общинските жилища/
Вносител: Кмет на Община Радомир
4. Отчет за дейността на местната комисия по чл.8, ал.2 от ЗУПГМЖСВ.
Вносител: Председател на комисията по чл.8,ал.2 от ЗУПГМЖСВ
/общ брой съветници-21, присъствали по време на гласуването -20/
/”за”-20, “против”-няма, “въздържал се”- няма/
*
*
*
ПО ІІ-ра ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД – СТРАТЕГИИ, ПЛАНОВЕ И ОТЧЕТИ:
ІІ.4. Докладна записка, вх.№ С-50/24.02.2012 г., относно Отчет за изпълнение на
Годишния план на Общинската стратегия за развитие на социалните услуги през 2011 г.
Вносител: Пламен Алексиев-Кмет на Община Радомир
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 № 82
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-РАДОМИР ПРИЕМА Отчет за изпълнение на Годишния план
на Общинската стратегия за развитие на социалните услуги през 2011 г.
/общ брой съветници-21, присъствали по време на гласуването -20/
/”за”-20, “против”-няма, “въздържал се”- няма/
*
*
*
ПО ІІ-ра ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД – СТРАТЕГИИ, ПЛАНОВЕ И ОТЧЕТИ:
ІІ.5.Докладна записка, вх.№ С-73/20.03.2012 г., относно приемане на Годишен план за
действие по изпълнението на общинска Стратегия за развитие на социалните услуги в
Община Радомир за период до декември 2012 г.
Вносител: Пламен Алексиев-Кмет на Община Радомир

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 № 83
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-РАДОМИР ПРИЕМА Годишен план за действие по
изпълнението на Общинска стратегия за развитие на социалните услуги в Община
Радомир за периода до декември 2012 г.
/общ брой съветници-21, присъствали по време на гласуването -20/
/”за”-20, “против”-няма, “въздържал се”- няма/
*
*
*
ПО ІІ-ра ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД – СТРАТЕГИИ, ПЛАНОВЕ И ОТЧЕТИ:
ІІ.6. Докладна записка, вх.№ С-75/23.03.2012 г., относно кандидатстване на Община
Радомир с проектопредложение за финансиране пред Оперативна Програма
„Административен капацитет” – Приоритетна ос 1 - „Добро управление” на проект
„Повишаване ефективността на общинската администрация на общините Радомир и
Земен”.
Вносител: Пламен Алексиев-Кмет на Община Радомир
След станалите разисквания и извършеното гласуване, на основание чл.21, ал.2 от
ЗМСМА, Общински съвет-Радомир, Община Радомир, Област Перник прие
Р Е Ш Е Н И Е № 84
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-РАДОМИР:
1. ДАВА СЪГЛАСИЕ Община Радомир да кандидатства с проектопредложение за
предоставяне на безвъзмездна помощ за финансиране на проект Оперативна програма
„Административен капацитет“ – Приоритет І – „Добро управление“; Подприоритет: 1.1.
„Ефективна структура на държавната администрация“; BG051РО002/12/1.1-04:
„Оптимизиране на структурата на общинската администрация за постигане на по-голяма
ефективност и избягване на дублиращи се функции.“, чрез представяне на Проект:
„Повишаване на ефективността на общинската администрация на общините Радомир и
Земен“.
/общ брой съветници-21, присъствали по време на гласуването -20/
/”за”-19, “против”-няма, “въздържал се”-1/
2. ДАВА СЪГЛАСИЕ за подписване на Споразумение за общинско сътрудничество
между Община Радомир и Община Земен за целите на проектопредложение по
Оперативна програма „Административен капацитет“ – Приоритет І – „Добро
управление“; Подприоритет: 1.1. „Ефективна структура на държавната администрация“;
BG051РО002/12/1.1-04: „Оптимизиране на структурата на общинската администрация за
постигане на по-голяма ефективност и избягване на дублиращи се функции.“, чрез
представяне на Проект: „Повишаване на ефективността на общинската администрация
на общините Радомир и Земен“.
/общ брой съветници-21, присъствали по време на гласуването -20/
/”за”-19, “против”-няма, “въздържал се”-1/
3. Екипът за управление на проекта да бъде съгласуван с общинския съвет.
/общ брой съветници-21, присъствали по време на гласуването -20/
/”за”-13, “против”-6, “въздържал се”-1/

ПО ВТОРА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД –СТРАТЕГИИ, ПЛАНОВЕ И ОТЧЕТИ:
ІІ.7. Докладна записка, вх.№ С-74/22.03.2012 г., относно приемане на Годишен
финансов отчет за 2011г. на МБАЛ Радомир ЕООД гр.Радомир.
Вносител: Пламен Алексиев-Кмет на Община Радомир
След извършеното гласуване, на основание чл.137, ал.1,т.3 от Търговския закон,
Общински съвет-Радомир прие
Р Е Ш Е Н И Е № 85
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-РАДОМИР ПРИЕМА Годишния финансов отчет за 2011г. на
МБАЛ Радомир ЕООД със следните приложения:
- Счетоводен баланс към 31.12.2011г.
- Отчет за приходите и разходите за 2011г.
- Отчет за собствения капитал за 2011г.
- Отчет за паричните потоци за 2011г.
- Отчет за заетите лица, средствата за работна заплата и други разходи за труд за 2011г.
- Отчет за разхода на горива и енергия за 2011г.
- Справка за дружеството през 2011г.
- Справка за приходите и разходите от лихви за 2011г.
- Справка за дълготрайните активи към 31.12.2011г.
- Справка за вземанията и задълженията към 31.12.2011г.
- Справка за група предприятия през 2011г.
/общ брой съветници-21, присъствали по време на гласуването -18/
/”за”-17, “против”-няма, “въздържал се”-1/
*
*
*
ПО ВТОРА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД –СТРАТЕГИИ, ПЛАНОВЕ И ОТЧЕТИ
ІІ.8. Отчет за финансовото състояние и дейността на общинско търговско дружество
„Медицински център-Радомир“ ЕООД за периода от 01.01.2011г. до 31.12.2011г., вх.№ С76/23.03.2012г.
Вносител: д-р Искра Гьошева-управител на „Медицински център-Радомир“ ЕООД
гр.Радомир
След извършеното гласуване, на основание чл.137, ал.1,т.3 от Търговския закон,
Общински съвет-Радомир прие
Р Е Ш Е Н И Е № 86
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-РАДОМИР приема Годишния финансов отчет за 2011г. на
„Медицински център-Радомир“ ЕООД за периода от 01.01.2011г. до 31.12.2011г. със
съответните приложения.
/общ брой съветници-21, присъствали по време на гласуването -17/
/”за”-17, “против”-няма, “въздържал се”-няма/
*
*
*
ПО ВТОРА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД – СТРАТЕГИИ, ПЛАНОВЕ И ОТЧЕТИ
ІІ.9. Годишен финансов отчет и баланс за 2011г. на общинска фирма „Байкал-1“ ЕООД,
с.Байкалско, община Радомир, вх.№ С-72/19.03.2012г.
Вносител: Христо Христов-управител на „Байкал-1“ ЕООД, с.Байкалско, община
Радомир

След извършеното гласуване, на основание чл.137, ал.1,т.3 от Търговския закон,
Общински съвет-Радомир прие
Р Е Ш Е Н И Е № 87
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-РАДОМИР приема Отчета за приходи и разходи и баланса на
общинска фирма „Байкал-1“ ЕООД, с.Байкалско, община Радомир за 2011г.
/общ брой съветници-21, присъствали по време на гласуването -18/
/”за”-17, “против”-няма, “въздържал се”-1/
*
*
*
ПО ТРЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД –ДОКЛАДНИ ЗАПИСКИ:
ІІІ.1. Доклад на Временната комисия по Решение №63 от 17.02.2012г., относно
изготвяне на условията за информационен бюлетин, вх.№ С-78/23.03.2012г.
Вносител: Татяна Цекова-председател на ПК „Образование, наука, култура и духовни
дейности“
След направените 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 № 88
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-РАДОМИР приема Статут на Информационен бюлетин „За
Радомир“.
/общ брой съветници-21, присъствали по време на гласуването -20/
/”за”-19, “против”-няма, “въздържал се”-1/
*
*
*
ПО ТРЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД –ДОКЛАДНИ ЗАПИСКИ
ІІІ.2. Докладна записка, вх.№ С-62/15.03.2012 г., относно предоставяне за управление на
обект „Мемориален комплекс „Свилен Русев“, находящ се в с.Долна Диканя, община
Радомир.
Вносител: Пламен Алексиев-кмет на Община Радомир
След направените 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 № 89
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-РАДОМИР предоставя за управление от Исторически музейРадомир
Обект „Мемориален комплекс Свилен Русев“ с.Долна Диканя, община
Радомир.
/общ брой съветници-21, присъствали по време на гласуването -18/
/”за”-17, “против”-няма, “въздържал се”-1/
*
*
*
ПО ТРЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД –ДОКЛАДНИ ЗАПИСКИ
ІІІ.3. Докладна записка, вх.№ С-63/15.03.2012 г., относно промяна в организацията на
движение по ул. „Батенберг“ гр.Радомир.
Вносител: Пламен Алексиев-кмет на Община Радомир

След направените 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 № 90
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-РАДОМИР задължава Кмета на Община Радомир да създаде
необходимата организация за еднопосочно движение на ул. „Батенберг“ в посока от ул.
„Дупнишка“ до ул. „Черковна“.
/общ брой съветници-21, присъствали по време на гласуването -19/
/”за”-16, “против”-няма, “въздържал се”-3/
*
*
*
ПО ТРЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД –ДОКЛАДНИ ЗАПИСКИ
ІІІ.4. Докладна записка, вх.№ С-60/13.03.2012 г., относно поправка на явна техническа
грешка в Решение №64/17.02.2012г. за бюджет 2012г.
Вносител: Пламен Алексиев-кмет на Община Радомир
След направените 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 № 91
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-РАДОМИР ПРАВИ поправка на явна техническа грешка в
Решение №64/17.02.2012г., както следва:
В подточка 7.3. Ремонт на местни общински пътища вместо „Ремонт на път РЕR 3136 от
път І-6, Извор-Радомир-Николаево“, следва да се чете „Ремонт на път РЕR 3136 от път І-6,
Извор-Радомир-Поцърненци-Калугерски (Калищен) чифлик“.
/общ брой съветници-21, присъствали по време на гласуването -19/
/”за”-19, “против”-няма, “въздържал се”-няма/
ПО ТРЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД –ДОКЛАДНИ ЗАПИСКИ
ІІІ.5. Докладна записка, вх.№ С-54/09.03.2012 г., относно учредяване безвъзмездно право
на ползване на имот-частна общинска собственост.
Вносител: Пламен Алексиев-кмет на Община Радомир
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 № 92
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-РАДОМИР НЕ ПРИЕМА докладна записка, с вх.№ С54/09.03.2012 г., относно учредяване безвъзмездно право на ползване на имот-частна
общинска собственост, докато не се изясни положението на Клуба на пчеларите и на ТД
“Орлите” гр.Радомир.
/общ брой съветници-21, присъствали по време на гласуването -18/
/”за”-13, “против”-няма, “въздържал се”-5/
*

*

*

ПО ІІІ-та ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД – ДОКЛАДНИ ЗАПИСКИ:
ІІІ.6. Докладна записка, вх.№ С-67/16.03.2012 г., относно отдаване под наем на
помещения, находящи се в МБАЛ-Радомир ЕООД, чрез публичен търг.
Вносител: Пламен Алексиев-Кмет на Община Радомир

След станалите разисквания и извършеното гласуване, на основание чл.147, ал.1 и ал.2
от Търговския закон и чл.18, ал.2 от Наредба за търговските дружества, Общински съветРадомир, прие
Р Е Ш Е Н И Е № 93
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-РАДОМИР:
1. ДАВА СЪГЛАСИЕ за отдаване под наем на свободните помещения в МБАЛРадомир ЕООД, актувани с АОС № 221 от 24.02.2000 г. – публична общинска собственост,
чрез публичен търг, за срок от 3 години.
2. ВЪЗЛАГА на Кмета на Община Радомир да изпълни процедурата за отдаване под
наем на свободните помещения в МБАЛ-Радомир ЕООД, актувани с АОС № 221 от
24.02.2000 г. – публична общинска собственост, чрез публичен търг, за срок от 3 години,
съгласно Закона за общинската собственост и Наредба за общинската собственост и да
сключи договори с наемателите.
3. Сумите от наемите на отдадените помещения, следва да постъпват в касата на
МБАЛ-Радомир ЕООД или по банковата сметка на търговското дружество.
/общ брой съветници-21, присъствали по време на гласуването -18/
/”за”-17, “против”-няма, “въздържал се”-1/
*

*

*

ПО ІІІ-та ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД – ДОКЛАДНИ ЗАПИСКИ:
ІІІ.7. Докладна записка, вх.№ С-64/15.03.2012 г., относно прекратяване на
съсобственост на имот между общината и физическо лице чрез продажба на
собствеността на общината.
Вносител: Пламен Алексиев-Кмет на Община Радомир
След станалите разисквания и извършеното поименно гласуване, на основание чл. 21,
ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 36, ал. 1 т.2 от ЗОС във връзка с чл. 37, ал. 1, т.2 от Наредба за
общинската собственост и чл. 36 от Закона за собствеността, Общински съвет-Радомир прие
Р Е Ш Е Н И Е № 94
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-РАДОМИР:
1. ДАВА СЪГЛАСИЕ за ликвидиране съсобствеността между Анета Георгиева
Соколова от гр. София, Емил Антонов Соколов, живущ в гр. София, Венета Антонова
Петрова, живуща в гр. Радомир, и Варда Сергиева Соколава, живуща в гр. Радомир, и
Община Радомир, чрез продажба на частта на общината, представляваща 2/3 идеални
части от УПИ ХVІІ за имот пл. № 1278 в кв. 109 по плана на гр. Радомир, одобрен със
Заповед № 367/28.12.2001 г. на Кмета на Община Радомир,отреден за жилищно
застрояване, целият с площ от 910 кв.м.,/или 606 кв.м./ и при граници : север- УПИ І – за
училище, изток -УПИ І за училище, юг- УПИ VІІІ и УПИ ХVІ-1211 и запад- бул. „Райко
Даскалов”, актуван с АОС № 2391/10.05.2010г. ведно с 2/3 ид. ч. от построената масивна ,
едноетажна, жилищна сграда с обща застроена площ от 96.70 кв.м./или 64.46 кв.м./ и 2/3
ид.ч. от избените помещения с обща застроена площ от 96.70 кв.м./ или 64.46/ кв.м. при
цена 23 560.00 лв./двадесет и три хиляди петстотин и шестдесет лева/ без включен ДДС,
определена от лицензиран оценител и утвърдена от Общински съвет- Радомир.
/общ брой съветници-21, присъствали по време на поименното гласуване -19/
/”за”-19, “против”-няма, “въздържал се”-няма/

2. ВЪЗЛАГА на Кмета на Община Радомир да сключи договор за ликвидиране на
съсобствеността чрез продажба на частта на общината,
/общ брой съветници-21, присъствали по време на поименното гласуване -19/
/”за”-19, “против”-няма, “въздържал се”-няма/
*
*
*
ПО ІІІ-та ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД – ДОКЛАДНИ ЗАПИСКИ:
ІІІ.8. Докладна записка, вх.№ С-65/15.03.2012 г., относно прекратяване на съсобственост
на имот между общината и физическо лице чрез продажба на собствеността на
общината.
Вносител: Пламен Алексиев-Кмет на Община Радомир
След станалите разисквания и извършеното поименно гласуване, на основание чл. 21, ал.
1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 36, ал. 1 т.2 от ЗОС във връзка с чл. 37, ал. 1, т.2 от Наредба за
общинската собственост и чл. 36 от Закона за собствеността, Общински съвет-Радомир прие
Р Е Ш Е Н И Е № 95
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-РАДОМИР:
1. ДАВА СЪГЛАСИЕ за ликвидиране съсобствеността между Анета Георгиева
Соколова от гр. София, Емил Антонов Соколов, жив. в гр. София, Венета Антонова
Петрова, живуща в гр. Радомир, и Варда Сергиева Соколова, жив. гр. Радомир, и Община
Радомир, чрез продажба на частта на общината от 164 кв.м, представляваща 1/3 идеални
части от УПИ ІV за имот пл. № 1440 в кв. 109 по плана на гр. Радомир, одобрен със
Заповед № 367/28.12.2001 г. на Кмета на Община Радомир, отреден за жилищно
застрояване, целият с площ от 493 кв.м., и при граници: север- УПИ І – за училище, изток
– улица с ок 332 и ок 333, юг- УПИ VІІІ и запад- УПИ VІІІ, актуван с АОС №
2355/09.02.2010г. при цена 3 608.00 лв./три хиляди шестстотин и осем лева/ без включен
ДДС, определена от лицензиран оценител и утвърдена от Общински съвет- Радомир.
/общ брой съветници-21, присъствали по време на поименното гласуване -19/
/”за”-19, “против”-няма, “въздържал се”-няма/
2. ВЪЗЛАГА на Кмета на Община Радомир да сключи договор за ликвидиране на
съсобствеността чрез продажба на частта на общината.
/общ брой съветници-21, присъствали по време на гласуването -19/
/”за”-19, “против”-няма, “въздържал се”-няма/
*

*

*

ПО ІІІ-та ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД – ДОКЛАДНИ ЗАПИСКИ:
ІІІ.9. Докладна записка, вх.№ С-55/09.03.2012 г., относно продажба на общинска
недвижима собственост- УПИ ІІІ-общ. в кв.177 по плана на с.Горна Диканя, Община
Радомир.
Вносител: Пламен Алексиев-Кмет на Община Радомир
След станалите разисквания и извършеното поименно гласуване, Общински съветРадомир прие
Р Е Ш Е Н И Е № 96
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-РАДОМИР:

1. На основание чл. 8, ал. 9 от ЗОС допълва годишната Програма за управление и
разпореждане с общинска собственост за 2012 г. /приета с решение № 38 от протокол № 5
от 27.01.2012 г. - списък на недвижимите имоти частна общинска собственост за продажба
по ЗОС през 2012 г./ в Раздел ІІІ-ти, буква „Б”-имоти, които Община Радомир има
намерение да продаде, с НОВА ТОЧКА 75 - УПИ ІІІ - общ. /три/ в кв. 177 /сто седемдесет и
седем/ по плана на с. Горна Диканя, Община Радомир, одобрен със Заповед № ІІІ144/1981г. на ОНС - Перник с площ от 700 кв.м. /седемстотин квадратни метра/ незастроен, отреден за жилищно застрояване при граници: север – улица с ок 1131; ок
1132 и ок 1133, изток – УПИ ІV-1435,1436, юг - УПИ VІІІ-1434 и УПИ ІХ-1433 и запад УПИ ІІ,
актуван с АОС № 2499/10.08.2011г.
2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 35, ал. 1 от ЗОС във връзка с чл. 34, ал. 1
от Наредбата за общинската собственост дава съгласие за продажба чрез търг с явно
наддаване на УПИ ІІІ - общ. /три/ в кв. 177 /сто седемдесет и седем/ по плана на с. Горна
Диканя, Община Радомир, одобрен със Заповед № ІІІ-144/1981г. на ОНС - Перник с площ
от 700 кв.м. /седемстотин квадратни метра/ - незастроен, отреден за жилищно застрояване
при граници: север – улица с ок 1131; ок 1132 и ок 1133, изток – УПИ ІV-1435,1436, юг - УПИ
VІІІ-1434 и УПИ ІХ-1433 и запад УПИ ІІ, актуван с АОС № 2499/10.08.2011 г. при
първоначална тръжна цена от 6 300.00 лв. /шест хиляди и триста лева/ без включен ДДС,
определена от лицензиран оценител.
3. ВЪЗЛАГА на Кмета на Община Радомир да проведе процедурата по търга, съгласно
Наредба за общинската собственост и сключи договор за продажбата със спечелилия
търга.
/общ брой съветници-21, присъствали по време на поименното гласуване -19/
/”за”-19, “против”-няма, “въздържал се”-няма/
*

*

*

ПО ІІІ-та ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД – ДОКЛАДНИ ЗАПИСКИ:
ІІІ.10. Докладна записка, вх.№ С-68/16.03.2012 г., относно продажба на общинска
недвижима собственост – общинско помещение /магазин/, находящо се в гр.Радомир,
пл.”Войнишко въстание” на първи етаж на бл.4.
Вносител: Пламен Алексиев-Кмет на Община Радомир
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 № 97
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-РАДОМИР НЕ ПРИЕМА докладна записка, вх.№ С68/16.03.2012 г., относно продажба на общинска недвижима собственост – общинско
помещение /магазин/, находящо се в гр.Радомир, пл.”Войнишко въстание” на първи етаж
на бл.4.
/общ брой съветници-21, присъствали по време на поименното гласуване -19/
/”за”-6, “против”-6, “въздържал се”-7/
*
*
*
ПО ІІІ-та ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД – ДОКЛАДНИ ЗАПИСКИ:
ІІІ.11. Докладна записка, вх.№ С-69/16.03.2012 г., относно продажба на общинско
жилище – апартамент, находящ се в гр.Радомир, ж.к.”Тракия”.
Вносител: Пламен Алексиев-Кмет на Община Радомир
След станалите разисквания и извършеното поименно гласуване, Общински съветРадомир прие

Р Е Ш Е Н И Е № 98
1. Общински съвет гр. Радомир на основание чл. 21, ал.1, т.8, чл. 35, ал.1 от ЗОС, във
връзка с чл. 34, ал. 1 от Наредба за общинската собственост дава съгласие за продажба
чрез търг с явно наддаване на Ап. №66, ет.7, вх.В, ЕПЖБ №3, находящ се в гр.Радомир,
ж.к.”Тракия”, състоящ се от две стаи, кухня и сервизни помещения, със застроена площ
от 70.53 кв.м. вкл. балкони, актуван с АОС № 185/06.02.1998г. и при граници: изток-двор и
ап.№ 65, запад-двор, север-ап.№ 65 и стълбище, юг-ап. от вх.Б, отдолу-ап. №.63 и отгоре
ап.69, избено помещение-мазе № 66 с площ от 4.56 кв.м. при граници: изток-мазе № 65,
запад-мазе № 67, север-двор и юг-коридор, ведно с 1.40 % идеални части от общите части
на сградата и от правото на строеж при начална тръжна продажна цена 17 320.00 лв.
/седемнадесет хиляди триста и двадесет лева/ определена от лицензиран оценител.
/общ брой съветници-21, присъствали по време на поименното гласуване -17/
/”за”-15, “против”-няма, “въздържал се”-2/
2. Общински съвет - Радомир възлага на Кмета на Община Радомир да проведе
процедурата по търга за продажба съгласно Наредба за общинската собственост и сключи
договор за продажбата със спечелилия търга.
/общ брой съветници-21, присъствали по време на гласуването -17/
/”за”-17, “против”-няма, “въздържал се”-няма/
*
*
*
ПО ІІІ-та ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД – ДОКЛАДНИ ЗАПИСКИ:
ІІІ.12. Докладна записка, вх.№ С-70/16.03.2012 г., относно продажба на общинско
жилище – апартамент, находящ се в гр.Радомир, ул.”Христо Ботев” № 15.
Вносител: Пламен Алексиев – Кмет на Община Радомир
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 № 99
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-РАДОМИР НЕ ПРИЕМА докладна записка, вх.№ С-70/16.03.2012
г. относно продажба на общинско жилище – апартамент, находящ се в гр.Радомир,
ул.”Христо Ботев” № 15.
/общ брой съветници-21, присъствали по време на гласуването -17/
/”за”-4, “против”-1, “въздържал се”-12/
ПО ІІІ-та ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД – ДОКЛАДНИ ЗАПИСКИ:
ІІІ.13. Докладна записка, вх.№ С-71/16.03.2012 г., относно продажба на общинско
жилище-апартамент, находящ се в гр.Радомир, ж.к.”Гърляница”.
Вносител: Пламен Алексиев-Кмет на Община Радомир
След станалите разисквания и извършеното поименно гласуване, Общински съветРадомир прие
Р Е Ш Е Н И Е № 100
1. Общински съвет - Радомир на основание чл. 47, ал. 1, т. 3 от ЗОС във връзка с чл.
33, ал. 1, т. 3 от Наредба за общинските жилища дава съгласие за продажба без търг или
конкурс на ап. № 3, ет. 1, бл. 29, находящ се в гр. Радомир, ж.к.„Гърляница”, състоящ се от

две стаи, кухня и сервизни помещения, със застроена площ от 70.75 кв.м., вкл. балкони,
актуван с АОС № 1067/06.10.2005г. и при граници: изток - двор, запад –двор и ап. № 2,
север - ап. № 1 от бл.28, юг – стълбище и ап. № 2 ; мазе № 20 с площ от 4.63 кв.м. при
граници: изток - двор, запад - коридор, север – мазе № 21 и юг – мазе № 20, ведно с 4.26%
идеални части от общите части на сградата и от правото на строеж на наемателя му
Юлиана Миленова Гандова с ЕГН 5307263816, за сумата от 17 964.00лв. /седемнадесет
хиляди деветстотин шестдесет и четири лева/, определена от лицензиран оценител.
/общ брой съветници-21, присъствали по време на поименното гласуване -17/
/”за”-16, “против”-1, “въздържал се”-1/
2. Общински съвет - Радомир възлага на Кмета на Община Радомир да сключи
договор за продажба.
/общ брой съветници-21, присъствали по време на гласуването -17/
/”за”-16, “против”-1, “въздържал се”-1/
*
*
*
ПО ІІІ-та ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД – ДОКЛАДНИ ЗАПИСКИ:
ІІІ.14. Докладна записка, вх.№ С-56/09.03.2012 г., относно предоставяне на имоти,
придобити от общината по чл.19, ал.2 от ЗСПЗЗ по искане на ОСЗ-Радомир, на граждани.
Вносител: Пламен Алексиев-Кмет на Община Радомир
След извършеното поименно гласуване, на основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във
връзка с чл.19 от ЗСПЗЗ, чл.45ж, ал.2 и ал.3 от ППЗСПЗЗ и във връзка с Искане по § 27, ал.2, т.1
от ПЗР на ЗИДЗСПЗЗ от инж.агр.Анелия Василева-началник ОСЗ-Радомир, вх.№ АО-48-0098/16.02.2012 г., Общински съвет-Радомир прие
Р Е Ш Е Н И Е № 101
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-РАДОМИР ПРЕДОСТАВЯ на наследниците на Александър
Тонев Гергинов – бивш жител на с.Долна Диканя, община Радомир, имоти, придобити от
Община Радомир по реда на чл.19, ал.1 и ал.2 от ЗСПЗЗ, както следва:
1. Имот № 045009 с площ 1,453 дка, представляващ ливада, находящ се в землището на
с.Долна Диканя, община Радомир, м. „Реджовица“, актуван с АОС № 2503/17.08.2011г., при
граници и съседи, съгласно скица-проект № Ф01507/25.11.2011 г., издадена от ОСЗРадомир: имот № 045011, представляващ ливада на Земи по чл.19 от ЗСПЗЗ, имот №
045010, представляващ ливада на наследниците на Александър Тонев Гергинов, имот
№000204, представляващ
полски път на
Община Радомир, имот № 045002,
представляващ нива на Силвия Милчева Кирилова. Описаният имот е образуван от
имот № 045008, съгласно скица-проект за делба № Ф01506/25.11.2011 г. от ОСЗ-Радомир,
заверена на 16.02.2012г.
2. Имот № 007012 с площ 2,924 дка, представляващ нива, находящ се в землището на
с.Долна Диканя, община Радомир, м. „Бели камък“, актуван с АОС № 2556/09.02.2012г.,
при граници и съседи, съгласно скица-проект № Ф01499/25.11.2011 г., издадена от ОСЗРадомир: имот № 007009, представляващ пасище, мера на Славка Георгиева Горолова,
имот № 007013, представляващ пасище, мера на Земи по чл.19 от ЗСПЗЗ. Описаният имот
е образуван от имот № 007006, съгласно скица-проект за делба № Ф01498/25.11.2011 г. от
ОСЗ-Радомир, заверена на 16.02.2012г.
3. Имот № 045010 с площ 1,052 дка, представляващ ливада, находящ се в землището на
с.Долна Диканя, община Радомир, м. „Реджовица“, актуван с АОС № 2503/17.08.2011г., при
граници и съседи, съгласно скица-проект № Ф01508/25.11.2011 г., издадена от ОСЗРадомир: имот № 045009, представляващ ливада на наследниците на Александър Тонев
Гергинов, имот № 045011, представляващ ливада на Земи по чл.19 от ЗСПЗЗ, имот №
000204, представляващ полски път на Община Радомир. Описаният имот е образуван от

имот № 045008, съгласно скица-проект за делба № Ф01506/25.11.2011 г. от ОСЗ-Радомир,
заверена на 16.02.2012г.
4. Имот № 007014 с площ 0,818 дка, представляващ ливада, находящ се в землището на
с.Долна Диканя, община Радомир, м. „Върла страна“, актуван с АОС № 2555/09.02.2012г.,
при граници и съседи, съгласно скица-проект № Ф01503/25.11.2011 г., издадена от ОСЗРадомир: имот № 007015, представляващ пасище, мера на Земи по чл.19 от ЗСПЗЗ.
Описаният имот е образуван от имот № 007011, съгласно скица-проект за делба №
Ф01502/25.11.2011 г. от ОСЗ-Радомир, заверена на 16.02.2012г.
/общ брой съветници-21, присъствали по време на поименното гласуване -18/
/”за”-18, “против”-няма, “въздържал се”-няма/
*
*
*
ПО ІІІ-та ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД – ДОКЛАДНИ ЗАПИСКИ:
ІІІ.15. Докладна
записка, вх.№ С-57/09.03.2012 г., относно предоставяне на имоти, придобити от общината
по чл.19, ал.2 от ЗСПЗЗ по искане на ОСЗ-Радомир на граждани.
Вносител: Пламен Алексиев-кмет на Община Радомир
След извършеното поименно гласуване, на основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във
връзка с чл.19 от ЗСПЗЗ, чл.45ж, ал.2 и ал.3 от ППЗСПЗЗ и във връзка с Искане по § 27, ал.2, т.1
от ПЗР на ЗИДЗСПЗЗ от инж.агр.Анелия Василева-началник ОСЗ-Радомир, вх.№ АО-48-0097/16.02.2012 г., Общински съвет-Радомир прие
Р Е Ш Е Н И Е № 102
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-РАДОМИР ПРЕДОСТАВЯ на наследниците на Станко Мирчов
Иванов – бивш жител на гр.Радомир, имот, придобит от Община Радомир по реда на
чл.19, ал.1 и ал.2 от ЗСПЗЗ, както следва:
Имот № 030045 с площ 1,083 дка, представляващ нива, находящ се в землището на
с.Радибош, община Радомир, м. „Стърчов чукар“, актуван с АОС № 2553/09.02.2012г., при
граници и съседи, съгласно скица-проект № Ф00751/08.12.2011 г., издадена от ОСЗРадомир: имот № 030064, представляващ Използв. ливада на Земи по чл.19 от ЗСПЗЗ,
имот № 030044, представляващ нива на Земи по чл.19 от ЗСПЗЗ, имот №000023,
представляващ др. селищна тер. на гр. Радомир, с.Радибош, мах.
/общ брой съветници-21, присъствали по време на поименното гласуване -18/
/”за”-18, “против”-няма, “въздържал се”-няма/
*

*

*

ПО ІІІ-та ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД – ДОКЛАДНИ ЗАПИСКИ:
ІІІ.16.Докладна записка, вх.№ С-58/09.03.2012г., относно предоставяне на имоти,
придобити от общината по чл.19, ал.2 от ЗСПЗЗ по искане на ОСЗ-Радомир на граждани.
Вносител: Пламен Алексиев-кмет на Община Радомир
След извършеното поименно гласуване, на основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във
връзка с чл.19 от ЗСПЗЗ, чл.45ж, ал.2 и ал.3 от ППЗСПЗЗ и във връзка с Искане по § 27, ал.2, т.1
от ПЗР на ЗИДЗСПЗЗ от инж.агр.Анелия Василева-началник ОСЗ-Радомир, вх.№ АО-48-0099/16.02.2012 г., Общински съвет-Радомир прие
Р Е Ш Е Н И Е № 103

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-РАДОМИР ПРЕДОСТАВЯ на наследниците на Иван Лазаров
Гебрев – бивш жител на с.Старо село, община Радомир, имоти, придобити от Община
Радомир по реда на чл.19, ал.1 и ал.2 от ЗСПЗЗ, както следва:
1. Имот № 018034 с площ 0,720 дка, представляващ нива, находящ се в землището на
с.Старо село, община Радомир, м. „Реката“, актуван с АОС № 2552/21.01.2012г., при
граници и съседи, съгласно скица-проект № Ф01422/24.11.2011 г., издадена от ОСЗРадомир: имот № 018036, представляващ нива на Земи по чл.19 от ЗСПЗЗ, имот № 000191,
представляващ Отводнит. канал на МЗГ-ХМС. Описаният имот е образуван от имот №
018007, съгласно скица-проект за делба № Ф01421/24.11.2011 г. от ОСЗ-Радомир, заверена на
16.02.2012г.
2. Имот № 017079 с площ 1,916 дка, представляващ нива, находящ се в землището на
с.Старо село, община Радомир, м. „Манастирски дол“, актуван с АОС № 2551/21.01.2012г.,
при граници и съседи, съгласно скица-проект № Ф01428/31.10.2011 г., издадена от ОСЗРадомир: имот № 017078, представляващ нива на Земи по чл.19 от ЗСПЗЗ, имот № 000018,
представляващ др. селищна тер. на гр.Радомир, с.Старо село, мах. Описаният имот е
образуван от имот № 017077, съгласно скица-проект за делба № Ф01426/31.10,.2011 г. от
ОСЗ-Радомир, заверена на 16.02.2012г.
/общ брой съветници-21, присъствали по време на поименното гласуване -18/
/”за”-18, “против”-няма, “въздържал се”-няма/
*
*
*
ПО ІІІ-та ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД – ДОКЛАДНИ ЗАПИСКИ:
ІІІ.17. Докладна записка, вх.№ С-59/09.03.2012г., относно предоставяне на имоти,
придобити от общината по чл.19, ал.2 от ЗСПЗЗ по искане на ОСЗ-Радомир на граждани.
Вносител: Пламен Алексиев-кмет на Община Радомир
След извършеното поименно гласуване, на основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във
връзка с чл.19 от ЗСПЗЗ, чл.45ж, ал.2 и ал.3 от ППЗСПЗЗ и във връзка с Искане по § 27, ал.2, т.1
от ПЗР на ЗИДЗСПЗЗ от инж.агр.Анелия Василева-началник ОСЗ-Радомир, вх.№ АО-48-00100/16.02.2012 г., Общински съвет-Радомир прие
Р Е Ш Е Н И Е № 104
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-РАДОМИР ПРЕДОСТАВЯ на наследниците на Свилен Христов
Търнев – бивш жител на с.Дрен, община Радомир, имот, придобит от Община Радомир
по реда на чл.19, ал.1 и ал.2 от ЗСПЗЗ, както следва:
Имот № 139035 с площ 1,178 дка, представляващ ливада, находящ се в землището на
с.Дрен, община Радомир, актуван с АОС № 2558/28.02.2012г., при граници и съседи,
съгласно скица-проект № Ф00288/13.01.2012 г., издадена от ОСЗ-Радомир: имот № 139036,
представляващ ливада на Земи по чл.19 от ЗСПЗЗ, имот № 139021, представляващ ливада
на Никола Панев Рударски, имот № 139022, представляващ ливада на Земи по чл.19 от
ЗСПЗЗ, имот № 000257, представляващ Жил. територия на гр.Радомир, с.Дрен, мах., имот
№ 139024, представляващ ливада на наследниците на Христо Златков Попунков.
Описаният имот е образуван от имот № 139023, съгласно скица-проект за делба №
Ф00287/13.01.2012 г. от ОСЗ-Радомир, заверена на 16.02.2012г.
/общ брой съветници-21, присъствали по време на поименното гласуване -18/
/”за”-18, “против”-няма, “въздържал се”-няма/
*
*
*
ПО ІІІ-та ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД – ДОКЛАДНИ ЗАПИСКИ:
ІІІ.18. Докладна записка, вх.№ С-80/26.03.2012 г., относно изменение и допълнение в
Тарифата за определяне на наемни цени на общински имоти на територията на Община
Радомир, отдавани под наем по реда на Наредбата за общинска собственост.

Вносител: Пламен Алексиев-Кмет на Община Радомир
След станалите разисквания и извършеното гласуване, на основание чл.29 от Наредбата
за общинската собственост, Общински съвет-Радомир прие
Р Е Ш Е Н И Е № 105
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-РАДОМИР ПРИЕМА предложените промени в тарифата, с
която определя наемните цени на имотите, отдавани под наем по реда на Наредбата за
общинска собственост, както следва:
1. В чл.5, буква „а” – в района на общински пазар – 7.00 лв. за 1 кв.м. площ месечно
2. Към същия чл.5, се добавя нова буква „е” със следния текст:
- пред заведения за хранене и развлечения за гр.Радомир – 4.00 лв. за 1 кв.м. площ
месечно
Промените влизат в сила от 01.05.2012 г.
/общ брой съветници-21, присъствали по време на гласуването -18/
/”за”-17, “против”-няма, “въздържал се”- 1/

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС-РАДОМИР:/П/
/Красимир Борисов/
АС/АС

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РАДОМИР
ОБЛАСТ ПЕРНИК
град Радомир 2400, площад „Свобода” № 20,
тел./факс: 359 777 823 70, тел.: 359 777 80 080
e-mail: obs_radomir@abv.bg; e-mail: obs_radomir_predsedatel@abv.bg

РЕШЕНИЯ
НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-РАДОМИР ОТ ЗАСЕДАНИЕ,
ПРОВЕДЕНО НА 27.04.2012 Г.
/ПРОТОКОЛ № 8/
ПО І-ва ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД – ДОКЛАДИ, ПРОГРАМИ,
ОТЧЕТИ:
І.1. Доклад за изпълнение на Плана за развитие на Община Радомир.
Вносител: Пламен Алексиев-Кмет на Община Радомир
След извършеното гласуване, на основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА,
Общински съвет-Радомир прие
Р Е Ш Е Н И Е № 106
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-РАДОМИР ПРИЕМА Доклад за изпълнение
на Плана за развитие на Община Радомир през 2011 г.
/общ брой съветници-21, присъствали по време на гласуването -19/
/”за”-19, “против”-няма, “въздържал се”- няма/

*

*

*

ПО І-ва ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД - ДОКЛАДИ, ПРОГРАМИ,
ОТЧЕТИ:
І.2. Отчет за изпълнение на проектите, по които Община Радомир е
бенефициент или партньор.
Вносител: Пламен Алексиев-Кмет на Община Радомир
След станалите разисквания и извършеното гласуване, на основание чл.21,
ал.2 от ЗМСМА, Общински съвет-Радомир прие
Р Е Ш Е Н И Е № 107

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-РАДОМИР ПРИЕМА Отчет за изпълнение на
проектите, по които Община Радомир е бенефициент или партньор и
ВЪЗЛАГА на Постоянна комисия „Европейски, национални и други
програми и проекти, работа с децата и младежта, спорт и туризъм” да
упражнява контрол върху изпълнението и работата по хода на проектите.
/общ брой съветници-21, присъствали по време на гласуването -19/
/”за”-19, “против”-няма, “въздържал се”- няма/

*

*

*

ПО І-ва ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД - ДОКЛАДИ, ПРОГРАМИ,
ОТЧЕТИ:
І.3. Отчет за изпълнение на Програмата за общинска политика за
работа с младежите, вх.№ С-104/20.04.2012 г.
Вносител: Пламен Алексиев-Кмет на Община Радомир
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 № 108
ОБЩИНСКИ
СЪВЕТ-РАДОМИР
ПРИЕМА
Отчет
за
изпълнение на Програмата за общинска политика за работа с младежите.
/общ брой съветници-21, присъствали по време на гласуването -19/
/”за”-19, “против”-няма, “въздържал се”- няма/

*
*
*
ПО І-ва ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД - ДОКЛАДИ, ПРОГРАМИ,
ОТЧЕТИ:
І.4. Отчет на НЧ „Христо Ботев-1928”, гр.Радомир, кв.”Върба” в
изпълнение на Годишната програма за развитие на читалищната дейност за
2011 г., вх.№ С-79/26.03.2012 г.
Вносител: Велин Велинов-председател на
читалищното
настоятелство
След станалите разисквания и извършеното гласуване, на основание
чл.26а, ал.4 от Закона за народните читалища и чл.21, ал.1,т.23 от ЗМСМА,
Общински съвет-Радомир прие

Р Е Ш Е Н И Е № 109
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-РАДОМИР ПРИЕМА Отчет на НЧ
„Христо Ботев-1928”, гр.Радомир, кв.”Върба” в изпълнение на Годишната
програма за развитие на читалищната дейност за 2011 г.
/общ брой съветници-21, присъствали по време на гласуването -19/
/”за”-19, “против”-няма, “въздържал се”- няма/

*
*
*
ПО І-ва ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД - ДОКЛАДИ, ПРОГРАМИ,
ОТЧЕТИ:
І.5. Отчет на НЧ „Благой Попов-1927” с.Дрен, Община Радомир в
изпълнение на Годишната програма за развитие на читалищната дейност за
2011 г., вх.№ С-81/26.03.2012 г.
Вносител: Ф.Рударска – председател на читалищното
настоятелство
След станалите разисквания и извършеното гласуване, на основание
чл.26а, ал.4 от Закона за народните читалища и чл.21, ал.1,т.23 от ЗМСМА,
Общински съвет-Радомир прие
Р Е Ш Е Н И Е № 110
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-РАДОМИР ПРИЕМА Отчет на НЧ
„Благой Попов-1927”, с.Дрен, Община Радомир в изпълнение на Годишната
програма за развитие на читалищната дейност за 2011 г.
/общ брой съветници-21, присъствали по време на гласуването -19/
/”за”-19, “против”-няма, “въздържал се”- няма/

*
*
*
ПО І-ва ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД - ДОКЛАДИ, ПРОГРАМИ,
ОТЧЕТИ:
І.6. Отчет на НЧ „Напредък 1915” с.Стефаново, Община Радомир в
изпълнение на Годишната програма за развитие на читалищната дейност за
2011 г., вх.№ С-83/26.03.2012 г.
Вносител: С.Гебрев – председател на читалищното настоятелство
След станалите разисквания и извършеното гласуване, на основание
чл.26а, ал.4 от Закона за народните читалища и чл.21, ал.1,т.23 от ЗМСМА,
Общински съвет-Радомир прие

Р Е Ш Е Н И Е № 111
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-РАДОМИР ПРИЕМА Отчет на НЧ
„Напредък 1915”, с.Стефаново, Община Радомир в изпълнение на
Годишната програма за развитие на читалищната дейност за 2011 г.
/общ брой съветници-21, присъствали по време на гласуването -19/
/”за”-19, “против”-няма, “въздържал се”- няма/

*

*

*

ПО І-ва ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД - ДОКЛАДИ, ПРОГРАМИ,
ОТЧЕТИ:
І.7. Отчет на НЧ „Народна просвета 1945 г.” с.Червена могила,
Община Радомир, вх.№ С-86/28.03.2012 г.
Вносител: Златка Деянова – председател на читалищното
настоятелство
След станалите разисквания и извършеното гласуване, на основание
чл.26а, ал.4 от Закона за народните читалища и чл.21, ал.1,т.23 от ЗМСМА,
Общински съвет-Радомир прие
Р Е Ш Е Н И Е № 112
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-РАДОМИР ПРИЕМА Отчет на НЧ
„Народна просвета 1945 г.”, с.Червена могила, Община Радомир в
изпълнение на Годишната програма за развитие на читалищната дейност за
2011 г.
/общ брой съветници-21, присъствали по време на гласуването -19/
/”за”-19, “против”-няма, “въздържал се”- няма/

*
*
*
ПО І-ва ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД - ДОКЛАДИ, ПРОГРАМИ,
ОТЧЕТИ:
І.8. Отчет на НЧ „Климент Охридски-1915” с.Долни Раковец, Община
Радомир, в изпълнение на Годишната програма за развитие на читалищната
дейност за 2011 г., вх.№ С-87/29.03.2012 г.
Вносител: Симеон Исачки – председател на читалищното
настоятелство
След станалите разисквания и извършеното гласуване, на основание
чл.26а, ал.4 от Закона за народните читалища и чл.21, ал.1,т.23 от ЗМСМА,
Общински съвет-Радомир прие

Р Е Ш Е Н И Е № 113
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-РАДОМИР ПРИЕМА Отчет на НЧ
„Климент Охридски-1915”, с.Долни Раковец, Община Радомир в изпълнение
на Годишната програма за развитие на читалищната дейност за 2011 г.
/общ брой съветници-21, присъствали по време на гласуването -19/
/”за”-19, “против”-няма, “въздържал се”- няма/

*

*

*

ПО І-ва ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД - ДОКЛАДИ, ПРОГРАМИ,
ОТЧЕТИ:
І.9. Отчет на НЧ „Никола Павлов Корчев-1928” с.Долна Диканя,
Община Радомир, в изпълнение на Годишната програма за развитие на
читалищната дейност за 2011 г., вх.№ С-88/29.03.2012 г.
Вносител: Елинчо Колев – председател на читалищното
настоятелство
След станалите разисквания и извършеното гласуване, на основание
чл.26а, ал.4 от Закона за народните читалища и чл.21, ал.1,т.23 от ЗМСМА,
Общински съвет-Радомир прие
Р Е Ш Е Н И Е № 114
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-РАДОМИР ПРИЕМА Отчет на НЧ
„Никола Павлов Корчев-1928 г.””, с.Долна Диканя, Община Радомир в
изпълнение на Годишната програма за развитие на читалищната дейност за
2011 г.
/общ брой съветници-21, присъствали по време на гласуването -19/
/”за”-19, “против”-няма, “въздържал се”- няма/

*

*

*

ПО І-ва ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД - ДОКЛАДИ, ПРОГРАМИ,
ОТЧЕТИ:
І.10. Отчет на НЧ „Отец Паисий-1927” с.Извор, Община Радомир, в
изпълнение на годишната програма за развитие на читалищната дейност за
2011 г., вх.№ С-90/30.03.2012 г.
Вносител: Румен Мирчев-председател на читалищното
настоятелство
След станалите разисквания и извършеното гласуване, на основание
чл.26а, ал.4 от Закона за народните читалища и чл.21, ал.1,т.23 от ЗМСМА,
Общински съвет-Радомир прие

Р Е Ш Е Н И Е № 115
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-РАДОМИР ПРИЕМА Отчет на НЧ
„Отец Паисий-1927”, с.Извор, Община Радомир в изпълнение на Годишната
програма за развитие на читалищната дейност за 2011 г.
/общ брой съветници-21, присъствали по време на гласуването -19/
/”за”-19, “против”-няма, “въздържал се”- няма/

*

*

*

ПО І-ва ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД - ДОКЛАДИ, ПРОГРАМИ,
ОТЧЕТИ:
І.11. Отчет на НЧ „Напредък-1895” гр.Радомир, в изпълнение на
Годишната програма за развитие на читалищната дейност за 2011 г., вх.№ С91/30.03.2012 г.
Вносител: д-р Петър Дойчев-председател на читалищното
настоятелство
След станалите разисквания и извършеното гласуване, на основание
чл.26а, ал.4 от Закона за народните читалища и чл.21, ал.1,т.23 от ЗМСМА,
Общински съвет-Радомир прие
Р Е Ш Е Н И Е № 116
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-РАДОМИР ПРИЕМА Отчет на НЧ
„Напредък-1895”, гр.Радомир, Община Радомир в изпълнение на Годишната
програма за развитие на читалищната дейност за 2011 г.
/общ брой съветници-21, присъствали по време на гласуването -19/
/”за”-19, “против”-няма, “въздържал се”- няма/

*

*

*

ПО І-ва ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД - ДОКЛАДИ, ПРОГРАМИ,
ОТЧЕТИ:
І.12.Отчет на НЧ „Васил Левски-1916” с.Кленовик, Община Радомир, в
изпълнение на Годишната програма за развитие на читалищната дейност за
2011 г., вх.№ С-92/30.03.2012 г.
Вносител:
Иво
Борисов-председател
на
читалищното
настоятелство
След станалите разисквания и извършеното гласуване, на основание
чл.26а, ал.4 от Закона за народните читалища и чл.21, ал.1,т.23 от ЗМСМА,
Общински съвет-Радомир прие

Р Е Ш Е Н И Е № 117
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-РАДОМИР ПРИЕМА Отчет на НЧ
„Васил Левски-1916”, с.Кленовик, Община Радомир в изпълнение на
Годишната програма за развитие на читалищната дейност за 2011 г.
/общ брой съветници-21, присъствали по време на гласуването -19/
/”за”-19, “против”-няма, “въздържал се”- няма/

*

*

*

ПО І-ва ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД - ДОКЛАДИ, ПРОГРАМИ,
ОТЧЕТИ:
І.13. Отчет на НЧ „Благой Гебрев-1905” с.Друган, Община Радомир, в
изпълнение на Годишната програма за развитие на читалищната дейност за
2011 г., вх.№ С-93/30.03.2012 г.
Вносител: Ненчо Мирков-председател на читалищното
настоятелство
След станалите разисквания и извършеното гласуване, на основание
чл.26а, ал.4 от Закона за народните читалища и чл.21, ал.1,т.23 от ЗМСМА,
Общински съвет-Радомир прие
Р Е Ш Е Н И Е № 118
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-РАДОМИР ПРИЕМА Отчет на НЧ
„Благой Гебрев-1905”, с.Друган, Община Радомир в изпълнение на
Годишната програма за развитие на читалищната дейност за 2011 г.
/общ брой съветници-21, присъствали по време на гласуването -19/
/”за”-19, “против”-няма, “въздържал се”- няма/

*
*
*
ПО І-ва ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД - ДОКЛАДИ, ПРОГРАМИ,
ОТЧЕТИ:
І.14. Отчет на НЧ „Светлина-1936” с.Прибой, Община Радомир, в
изпълнение на Годишната програма за развитие на читалищната дейност за
2011 г., вх.№ С-94/30.03.2012 г.
Вносител: Николай Андонов-председател на читалищното
настоятелство
След станалите разисквания и извършеното гласуване, на основание
чл.26а, ал.4 от Закона за народните читалища и чл.21, ал.1,т.23 от ЗМСМА,
Общински съвет-Радомир прие

Р Е Ш Е Н И Е № 119
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-РАДОМИР ПРИЕМА Отчет на НЧ
„Светлина-1936”, с.Прибой, Община Радомир в изпълнение на Годишната
програма за развитие на читалищната дейност за 2011 г.
/общ брой съветници-21, присъствали по време на гласуването -19/
/”за”-19, “против”-няма, “въздържал се”- няма/

*

*

*

ПО І-ва ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД - ДОКЛАДИ, ПРОГРАМИ,
ОТЧЕТИ:
І.15. Отчет на НЧ „Светлина-1925”, с.Дебели лаг, Община Радомир, в
изпълнение на Годишната програма за развитие на читалищната дейност за
2011 г., вх.№ С-94/30.03.2012 г.
Вносител: Роза Кръстева – председател на читалищното
настоятелство
След станалите разисквания и извършеното гласуване, на основание
чл.26а, ал.4 от Закона за народните читалища и чл.21, ал.1,т.23 от ЗМСМА,
Общински съвет-Радомир прие
Р Е Ш Е Н И Е № 120
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-РАДОМИР ПРИЕМА Отчет на НЧ
„Светлина-1925”, с.Дебели лаг, Община Радомир в изпълнение на Годишната
програма за развитие на читалищната дейност за 2011 г.
/общ брой съветници-21, присъствали по време на гласуването -19/
/”за”-19, “против”-няма, “въздържал се”- няма/

*

*

*

ПО І-ва ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД - ДОКЛАДИ, ПРОГРАМИ,
ОТЧЕТИ:
І.16. Отчет на НЧ „Христо Ботев-1928”, с.Копаница, Община Радомир,
в изпълнение на Годишната програма за развитие на читалищната дейност
за 2011 г., вх.№ С-96/30.03.2012 г.
Вносител:
Г.Владимиров-председател
на
читалищното
настоятелство
След станалите разисквания и извършеното гласуване, на основание
чл.26а, ал.4 от Закона за народните читалища и чл.21, ал.1,т.23 от ЗМСМА,
Общински съвет-Радомир прие

Р Е Ш Е Н И Е № 121
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-РАДОМИР ПРИЕМА Отчет на НЧ
„Христо Ботев-1928”, с.Копаница, Община Радомир в изпълнение на
Годишната програма за развитие на читалищната дейност за 2011 г.
/общ брой съветници-21, присъствали по време на гласуването -19/
/”за”-19, “против”-няма, “въздържал се”- няма/

*

*

*

ПО І-ва ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД - ДОКЛАДИ, ПРОГРАМИ,
ОТЧЕТИ:
І.17. Отчет на НЧ „Просвета-1928” с.Кондофрей, Община Радомир,в
изпълнение на Годишната програма за развитие на читалищната дейност за
2011 г., вх.№ С-97/03.04.2012 г.
След станалите разисквания и извършеното гласуване, на основание
чл.26а, ал.4 от Закона за народните читалища и чл.21, ал.1,т.23 от ЗМСМА,
Общински съвет-Радомир прие
Р Е Ш Е Н И Е № 122
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-РАДОМИР ПРИЕМА Отчет на НЧ
„Просвета-1928”, с.Кондофрей, Община Радомир в изпълнение на
Годишната програма за развитие на читалищната дейност за 2011 г.
/общ брой съветници-21, присъствали по време на гласуването -19/
/”за”-19, “против”-няма, “въздържал се”- няма/

*

*

*

ПО ІІ-ра ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД – ДОКЛАДНИ ЗАПИСКИ:
ІІ.1. Докладна записка, вх.№ С-106/21.04.2012 г., относно финансиране
на изяви на народни читалища в Община Радомир от национално и
регионално значение.
Вносител: Пламен Алексиев-Кмет на Община Радомир
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 № 123
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-РАДОМИР:

1. УТВЪРЖДАВА необходимото финансиране за провеждане на
изявите от национално и регионално значение на народните читалища в
Община Радомир, както следва:
- ХІІ-ти Национален детски фолклорен фестивал с международно
участие „Слънце иде” – НЧ „Благой Попов 1927” с.Дрен – 2 000 лв./две
хиляди лв./
- ІХ-ти литературен конкурс с национално значение „Мария
Смилова” – НЧ „Напредък 1895” гр.Радомир – 1 000 лв./хиляда лв./
- Регионален конкурс за традиционна Великденска трапеза –НЧ
„Отец Паисий 1927” с.Извор – 480 лв. /четиристотин и осемдесет лв./
2. ВЪЗЛАГА контрол по изпълнение на решението на Постоянна
комисия „Бюджет,финанси и инвестиционна политика” и на съответния
ресорен заместник председател на Общински съвет-Радомир.
/общ брой съветници-21, присъствали по време на гласуването -18/
/”за”-18, “против”-няма, “въздържал се”- няма/

*

*

*

ПО ІІ-ра ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД – ДОКЛАДНИ ЗАПИСКИ:
ІІ.2. Докладна записка, вх.№ С-98/17.04.2012 г., относно промяна в
състава на Обществения съвет за оказване на съдействие и помощ при
извършване на дейностите по социално подпомагане и контрол при тяхното
осъществяване.
Вносител: Василка Стоилова – заместник председател на ОбСРадомир
След станалите разисквания и извършеното гласуване, на основание
чл.21 от ЗМСМА, чл.35, ал.1 и ал.2 от Закона за социално подпомагане и чл.52 от
Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане, Общински съветРадомир прие
Р Е Ш Е Н И Е № 124
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-РАДОМИР:
1. ОТМЕНЯ Решение № 94 от 26.06.2009 г.
2. ИЗБИРА Обществен съвет по социално подпомагане за срока
на мандата си в състав:
ПРЕДСЕДАТЕЛ: д-р Любомир Илиев – общински съветник в
ОбС-Радомир и Председател на Постоянна комисия „Здравеопазване и
социална политика” в ОбС-Радомир
СЕКРЕТАР: Първолета Александрова – старши специалист
социални дейности в Община Радомир
ЧЛЕНОВЕ: 1. Любка Димитрова – Заместник кмет на Община
Радомир

2. Антония Димитрова – ВрИД директор на
Дирекция „Социално подпомагане” гр.Радомир
3. Владин Владимиров – Главен експерт в Дирекция
„Бюро по труда” гр.Перник
4. Сашка Ватрачка – общински съветник в ОбСРадомир и заместник председател на Постоянна комисия „Здравеопазване и
социална политика” в ОбС-Радомир
5. Сашо Ангелов Симеонов – Председател на
Общинската организация на хора с увреждания.
6. Даниела Георгиева-Изпълнителен директор на
Сдружение „Общество и православие”
7. София Деянова – Общински координатор на
КНСБ гр.Радомир
/общ брой съветници-21, присъствали по време на гласуването -18/
/”за”-12, “против”-3, “въздържал се”- 3/

*

*

*

ПО ІІ-ра ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД – ДОКЛАДНИ ЗАПИСКИ:
ІІ.3. Докладна записка, вх.№ С-103/20.04.2012 г., относно награди за
ученици завършващи средно образование.
Вносител: Пламен Алексиев-Кмет на Община Радомир
След извършеното гласуване, на основание чл.21, ал.1,т.23 от ЗМСМА и
Решение № 143/12.10.2006 г. на Общински съвет-Радомир, Общински съветРадомир прие
Р Е Ш Е Н И Е № 125
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-РАДОМИР НАГРАЖДАВА с грамота за
отличен успех и парична награда в размер на 150 лв., както следва:
1. Кристиян Ивов Станков – ученик в ПГТ „Юрий Гагарин”
гр.Радомир
2. Ина Михайлова Хранова – ученичка в СОУ „Св.Св.Кирил и
Методий” гр.Радомир
3. Лъчезар Андреев Методиев – ученик в ТПГ „Н.Й.Вапцаров”
гр.Радомир
/общ брой съветници-21, присъствали по време на гласуването -19/
/”за”-19, “против”-няма, “въздържал се”- няма/

*

*

*

ПО ІІ-ра ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД – ДОКЛАДНИ ЗАПИСКИ:

ІІ.4. Докладна записка, вх.№ С-105/21.04.2012 г., относно награждаване
на просветни и културни дейци.
Вносител: Пламен Алексиев-Кмет на Община Радомир
След станалите разисквания и извършеното гласуване, на основание чл.33
от Наредбата за символите, почетните знаци и званията на град Радомир,
предложения на колективите и предстоящия празник – 24 май – Ден на славянската
писменост и култура, Общински съвет-Радомир прие
Р Е Ш Е Н И Е № 126
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-РАДОМИР НАГРАЖДАВА с почетна грамота
за заслуги към град Радомир в областта на образованието и културата, както
следва:
1. Анна Петрова Петрова – старши учител в НУ „Архимандрит
Зиновий”
2. Калин Секулов Александров – учител в НУ „Архимандрит
Зиновий”
3. Юрий Добринов Драгомиров – старши учител в ОУ „Христо
Смирненски”
4. Детелина Тончова Боянова – старши учител в ОУ „Христо
Смирненски”
5. Гинка Симова Гьолска – старши учител в ОУ „Христо
Смирненски”
6. Светла Богданова Маджарска – старши учител в ОУ „Христо
Смирненски”
7. Миглена Димитрова Димитрова – старши учител в ОУ „Христо
Смирненски”
8. Румяна Стоилова Иванова – старши учител по физическо
възпитание и спорт в СОУ „Св.Св.Кирил и Методий”
9. Румен Николов Асенов – старши учител по физическо възпитание
и спорт в СОУ „Св.Св.Кирил и Методий”
10. Калина Славчева Станкова – учител по информатика в СОУ
„Св.Св.Кирил и Методий”
11. Наталия Методиева Славчева – старши учител по български език и
литература в СОУ „Св.Св.Кирил и Методий”
12. Валентин Стоименов Топалов – старши учител в СОУ „Христо
Ботев” с.Дрен
13. Любка Методиева Златкова – старши учител в ОУ „Христо Ботев”
с.Гълъбник
14. инж.Мария Цветкова Божилова – старши учител по специални
предмети в ПГТ „Юрий Гагарин”
15. инж.Диана Радева Иванова – старши учител по специални предмети
в ПГТ „Юрий Гагарин”

16. Надя Сашова Ангелова – старши учител по специални предмети в
ПГТ „Юрий Гагарин”
17. Мария Иванова Христова –старши учител по български език и
литература в ТПГ „Н.Й.Вапцаров”
18. инж.Здравка Енчова Мишкова – старши учител по специални
предмети в ТПГ „Н.Й.Вапцаров”
19. Милена Николова Андонова – учител по български език и литература
в ОУ „Иван Вазов” с.Извор
20. Иванка Славова Вителова – старши учител в ЦДГ „Слънце”
21. Ирена Найденова Драганова – учител в ЦДГ „Слънце”
22. Живка Иванова Крумова – старши учител в ЦДГ „Осми март”
23. Мариана Михалова Банкова – старши учител в ОДЗ „Радомирче”
24. Доброслава Владимирова Ананиева – старши учител в ОДЗ
„Радомирче”
25. Емилия Борисова Христова – старши учител в ОДЗ „Радомирче”
26. Галина Драганова Панчева – старши учител по музика в ОДЗ
„Радомирче”
27. Василка Иванова Райчева – специалист в отдел „Култура и
историческо наследство” в Община Радомир
28. Нели Иванова Петкова – гл.библиотекар
/общ брой съветници-21, присъствали по време на гласуването -19/
/”за”-19, “против”-няма, “въздържал се”- няма/

*

*

*

ПО ІІ-ра ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД – ДОКЛАДНИ ЗАПИСКИ:
ІІ.5. Докладна записка, вх.№ С-100/19.04.2012 г., относно безвъзмездно
прехвърляне правото на собственост върху имоти-частна държавна
собственост на Община Радомир, при условия и по ред, определени в Закона
за държавната собственост.
Вносител: Пламен Алексиев-Кмет на Община Радомир
След станалите разисквания и извършеното поименно гласуване, на
основание чл.21, ал.1,т.8 от ЗМСМА, Общински съвет-Радомир прие
Р Е Ш Е Н И Е № 127
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-РАДОМИР:
1. ДАВА СЪГЛАСИЕ за безвъзмездно прехвърляне правото на
собственост върху имот-частна държавна собственост, представляващ
апартамент № 2, вх.А, етаж първи на бл.№ 4, находящ се в ж.к. „НОЕ” град
Радомир, състоящ се от три стаи, заедно с коридор и обособени сервизни

помещения, с обща застроена площ от 68.48 кв.м., заедно с прилежащото
мазе № 3, със светла площ от 3.30 кв.м. и припадащите се 1.02 идеални части
от общите части на сградата и от правото на строеж върху мястото, актувани
с АДС № 3375/15.04.2008 г.
2. ДАВА СЪГЛАСИЕ за безвъзмездно прехвърляне правото на
собственост върху имот-частна държавна собственост, представляващ
апартамент № 3, вх.А, етаж първи на бл.№ 4, находящ се в ж.к.”НОЕ” град
Радомир, състоящ се от 2 стаи, ведно с преддверие и обособено санитарно
помещение, с обща застроена площ от 55.75 кв.м., заедно с прилежащото
мазе № 4, със светла площ от 3.30 кв.м. и припадащите се 0.80 идеални части
от общите части на сградата и от правото на строеж върху мястото, актувани
с АДС № 3376/15.04.2008 г.
3. ВЪЗЛАГА на Кмета на Община Радомир да открие процедурата пред
Областния управител на Област Перник за безвъзмездно прехвърляне
правото на собственост върху имотите – частна държавна собственост за
нуждите на Община Радомир.
/общ брой съветници-21, присъствали по време на поименното гласуване -19/
/”за”-19, “против”-няма, “въздържал се”- няма/

*

*

*

ПО ІІ-ра ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД – ДОКЛАДНИ ЗАПИСКИ:
ІІ.6. Докладна записка, вх.№ С-101/19.04.2012 г., относно продажба на
общинска недвижима собственост – УПИ VІ в кв.89 по плана на с.Долна
Диканя, Община Радомир.
Вносител: Пламен Алексиев-Кмет на Община Радомир
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 № 128
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-РАДОМИР НЕ ПРИЕМА внесената докладна
записка, вх.№ С-101/19.04.2012 г., относно продажба на общинска
недвижима собственост – УПИ VІ в кв.89 по плана на с.Долна Диканя,
Община Радомир.
/общ брой съветници-21, присъствали по време на поименното гласуване -19/
/”за”-5, “против”-няма, “въздържал се”- 14/

*

*

*

ПО ІІ-ра ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД – ДОКЛАДНИ ЗАПИСКИ:
ІІ.7. Докладна записка, вх.№ С-107/23.04.2012 г., относно изразяване
на съгласие за започване на процедура за изменение на регулация.

Вносител: Пламен Алексиев-Кмет на Община Радомир
След станалите разисквания и извършеното гласуване, на основание чл.6 от
Наредба за общинската собственост на Община Радомир, чл.135, ал.5 от ЗУТ, във
връзка с условията на чл.134, ал.2, т.2 от ЗУТ, Общински съвет-Радомир, прие
Р Е Ш Е Н И Е № 129
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-РАДОМИР на основание чл.6 от Наредба за
общинската собственост на Община Радомир, дава съгласие за започване на
процедура по изменение на плана за регулация на гр.Радомир в обхват
кв.167, с която се засяга имот планоснимачен номер 2675 – общинска
собственост. Съдържанието на проекта е както следва: регулационните
граници на УПИ ХІІ – 399, кв. 167 по плана на гр.Радомир, собственост на
ГПК „Наркооп“ се изменят по действащите кадастрални граници; създава
се алея, тангираща по сградата на читалище „Напредък“, като същата
реално съществува на място и е изградена като подход към
вътрекварталното пространство – с проекта за изменения на регулация
алеята се потвърждава; за частта от УПИ 2675 – общинска собственост,
оставаща между алеята и УПИ Х-401, кв.167 се създава нов УПИ ХV-2675 за
КОО; за прилежащата към читалищната сграда площ, оставаща между
новообразувания УПИ ХІІ-399 и новосъздадената алея, се запазва
идентификатор УПИ ХІ-400, 2675, кв.167 по плана на гр.Радомир.
/общ брой съветници-21, присъствали по време на гласуването -19/
/”за”-19, “против”-няма, “въздържал се”- няма/

*

*

*

ПО ВТОРА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД –ДОКЛАДНИ ЗАПИСКИ
ІІ.8. Докладна записка, вх.№ С-102/19.04.2012 г., относно предоставяне на
имоти, придобити от общината по чл.19, ал.2 от ЗСПЗЗ по искане на ОСЗРадомир, на граждани.
Вносител: Пламен Алексиев-кмет на Община Радомир
След извършеното поименно гласуване, на основание чл.21, ал.1, т.8
от ЗМСМА, във връзка с чл.19 от ЗСПЗЗ, чл.45ж, ал.2 и ал.3 от ППЗСПЗЗ
и във връзка с Искане по § 27, ал.2, т.1 от ПЗР на ЗИДЗСПЗЗ от
инж.агр.Анелия Василева-началник ОСЗ-Радомир, вх.№ АО-08-0040/06.04.2012 г., Общински съвет-Радомир прие
Р Е Ш Е Н И Е № 130

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-РАДОМИР ПРЕДОСТАВЯ на наследниците на
Кирил Васев Пейчев – бивш жител на гр.Кюстендил, имот, придобит от
Община Радомир по реда на чл.19, ал.1 и ал.2 от ЗСПЗЗ, както следва:
1. Имот № 011022 с площ 1,935 дка, представляващ нива, находящ се в
землището на с.Байкалско, община Радомир, м. „Гробо“, актуван с АОС №
2524/17.11.2011г., при граници и съседи, съгласно скица-проект №
Ф00275/26.09.2011 г., издадена от ОСЗ-Радомир: имот № 011021,
представляващ ливада на Земи по чл.19 от ЗСПЗЗ. Описаният имот е
образуван от имот № 011019, съгласно скица-проект за делба №
Ф00273/26.09.2011 г. от ОСЗ-Радомир, заверена на 06.04.2011г.
/общ брой съветници-21, присъствали по време на поименното гласуване -19/
/”за”-19, “против”-няма, “въздържал се”- няма/

*

*

*

ПО ВТОРА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД –ДОКЛАДНИ ЗАПИСКИ
ІІ.9. Докладна записка, вх.№ С-109/23.04.2012 г., относно отмяна на
решение №86 от протокол №6 от 09.06.2006г.
Вносител: инж.Иван Иванов-общински съветник
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 № 131
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-РАДОМИР отлага за следващо заседание
разглеждането на Докладна записка, вх.№ С-109/23.04.2012 г.
/общ брой съветници-21, присъствали по време на гласуването -19/
/”за”-18, “против”-няма, “въздържал се”- 1/

*

*

*

ПО ВТОРА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД –ДОКЛАДНИ ЗАПИСКИ
ІІ.10. Докладна записка, вх.№ С-112/24.04.2012 г., относно Програма за
овладяване на популацията на бездомните кучета в Община Радомир.
Вносител: Пламен Алексиев-кмет на Община Радомир
След направените разисквания и извършеното гласуване, на
основание чл.21 ал.2 от ЗМСМА, Общински съвет-Радомир прие

Р Е Ш Е Н И Е № 132

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-РАДОМИР УТВЪРЖДАВА Програма
овладяване на популацията на бездомните кучета в Община Радомир.
/общ брой съветници-21, присъствали по време на гласуването -18/
/”за”-18, “против”-няма, “въздържал се”- няма/

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС-РАДОМИР: /П/
/Красимир Борисов/

ас/ас

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РАДОМИР

за

ОБЛАСТ ПЕРНИК
град Радомир 2400, площад „Свобода” № 20,
тел./факс: 359 777 823 70, тел.: 359 777 80 080
e-mail: obs_radomir@abv.bg; e-mail: obs_radomir_predsedatel@abv.bg

РЕШЕНИЯ
НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-РАДОМИР ОТ ЗАСЕДАНИЕ,
ПРОВЕДЕНО НА 18.05.2012 Г.
/ПРОТОКОЛ № 9/
ПО ІІ-ра ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД – ПРОГРАМИ,
ИНФОРМАЦИИ И ДОКЛАДИ:
ІІ.1. Приемане на Програма за развитие на Община Радомир през
периода 2011г.-2015 г., вх.№ С-127/10.05.2012 г.
Вносител: Пламен Алексиев-Кмет на Община Радомир
След станалите разисквания и извършеното гласуване, на
основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, Общински съвет-Радомир, прие
Р Е Ш Е Н И Е № 133
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-РАДОМИР УТВЪРЖДАВА Програма за
управление на Община Радомир за периода 2011 г.-2015 г., предложена
от Кмета на Община Радомир.
/общ брой съветници-21, присъствали по време на гласуването -17/
/”за”-17, “против”-няма, “въздържал се”- няма/

*
*
*
ПО ІІ-ра ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД – ПРОГРАМИ,
ИНФОРМАЦИИ И ДОКЛАДИ:
ІІ.2. Информация относно функционирането и развитието на
културните институти в Община Радомир, докладна записка, вх.№ С124/09.05.2012 г.
Вносител: Пламен Алексиев-Кмет на Община Радомир
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 № 134

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-РАДОМИР:
1. ПРИЕМА Информация относно функционирането и
развитието на културните институти в Община Радомир
2.
ВЪЗЛАГА контрол по изпълнение на решението на
Постоянна комисия „Образование, наука, култура и духовни
дейности” в Общински съвет-Радомир.
/общ брой съветници-21, присъствали по време на гласуването -17/
/”за”-17, “против”-няма, “въздържал се”- няма/

*

*

*

ПО ІІ-ра ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД – ПРОГРАМИ,
ИНФОРМАЦИИ И ДОКЛАДИ:
ІІ.3. Доклад за дейността на Местната комисия за борба срещу
противообществените прояви на малолетни и непълнолетни-Община
Радомир за периода 01.06.2011 г. – 30.06.2012 г., вх.№ С-120/04.05.2012 г.
Вносител: Любка Димитрова – заместник кмет на Община
Радомир и председател на МКБППМ
След станалите разисквания и извършеното гласуване, на
основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, Общински съвет-Радомир прие
Р Е Ш Е Н И Е № 135
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-РАДОМИР ПРИЕМА Доклад за дейността
на Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на
малолетни и непълнолетни-Община Радомир за периода 01.06.2011 г. –
30.06.2012 г.
/общ брой съветници-21, присъствали по време на гласуването -17/
/”за”-17, “против”-няма, “въздържал се”- няма/

*
*
*
ПО ІІ-ра ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД – ПРОГРАМИ,
ИНФОРМАЦИИ И ДОКЛАДИ:
ІІ.4.
Докладна записка, вх.№ С-123/08.05.2012 г., относно
изпълнение на Общинската програма за опазване на околната среда
на територията на Община Радомир за периода 2009-2014 г. и
Програмата за управление на дейностите по управление на
отпадъците на територията на Община Радомир за периода 2009г.2014г.
Вносител: Пламен Алексиев-Кмет на Община Радомир

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 № 136
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-РАДОМИР ПРИЕМА Информация относно
изпълнение на Общинската програма за опазване на околната среда
на територията на Община Радомир за периода 2009 г.-2014 г. и
Програмата за управление на дейностите по управление на
отпадъците на територията на Община Радомир за периода 2009г.2014г.
/общ брой съветници-21, присъствали по време на гласуването -17/
/”за”-17, “против”-няма, “въздържал се”- няма/

*
*
*
ПО ІІІ-та ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД – ДОКЛАДНИ ЗАПИСКИ:
ІІІ.1. Докладна записка, вх.№ С-126/09.05.2012 г., относно
функциониране на Общински детски комплекс гр. Радомир.
Вносител: Пламен Алексиев-Кмет на Община Радомир
След станалите разисквания и извършеното гласуване, на основание
чл.21, ал.1,т.23 и т.24 от ЗМСМА, Общински съвет-Радомир прие
Р Е Ш Е Н И Е № 137
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-РАДОМИР:
1. НЕ ПРИЕМА Докладна записка, с вх.№ С-126/09.05.2012 г. на Кмета на Община Радомир,
относно функциониране на Общински детски комплекс гр.Радомир.
2. Да бъде обвързана дейността на Общински детски комплекс гр.Радомир с Програмата за
младежки дейности и спорт.
3. Да бъде представена от директора на Общински детски комплекс гр.Радомир програма за
оптимизиране на вътрешната структура и на длъжностите в Общински детски комплекс.
4. Кметът на Община Радомир да представи финансов отчет за сумата необходима за
дофинансиране на Общински детски комплекс гр.Радомир за периода до 31.08.2012 г. и становище
относно понататъшното функциониране на комплекса.

/общ брой съветници-21, присъствали по време на гласуването -16/
/”за”-10, “против”-3, “въздържал се”- 3/

*
*
*
ПО ІІІ-та ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД – ДОКЛАДНИ ЗАПИСКИ:
ІІІ.2. Докладна записка, вх.№ С-125/09.05.2012 г., относно
кандидатстване на Община Радомир с проект по Оперативна
програма „Развитие на човешките ресурси”, приоритетна ос 5:
„Социално включване и насърчаване на социалната икономика, схема
„Помощ в дома”, бюджетна линия BG 051PO001-5.1.04.

Вносител: Пламен Алексиев-Кмет на Община Радомир
След извършеното гласуване, на основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА,
Общински съвет-Радомир прие
Р Е Ш Е Н И Е № 138
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-РАДОМИР:
1. ДАВА СЪГЛАСИЕ Община Радомир да създаде звено за услуги
в домашна среда към Домашен социален патронаж по Проект „Ние
ще ви помогнем-не сте сами” по Оперативна Програма „Развитие на
човешките ресурси”, приоритетна ос 5: „Социално включване и
насърчаване на социалната икономика, схема „Помощ в дома”,
бюджетна линия BG 051PO001-5.1.04.
2. За предоставяне на почасовите услуги, потребителите да
заплащат такси в създаденото звено по Тарифа изготвена за целите на
проекта, която указва размера и начина на плащане на съответната
услуга.
/общ брой съветници-21, присъствали по време на гласуването -17/
/”за”-17, “против”-няма, “въздържал се”- няма/

*

*

*

ПО ІІІ-та ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД – ДОКЛАДНИ ЗАПИСКИ:
ІІІ.3. Докладна записка, вх.№ С-113/02.05.2012 г., относно
отпускане на финансова помощ на Йордан Димитров Йорданов от
гр.Радомир.
Вносител: Пламен Алексиев-Кмет на Община Радомир
След извършеното гласуване, на основание чл.21, ал.1,т.23 от
ЗМСМА, Общински съвет-Радомир прие
Р Е Ш Е Н И Е № 139
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-РАДОМИР ДАВА СЪГЛАСИЕ за отпускане
на финансова помощ в размер на 100 /сто/ лева на Йордан Димитров
Йорданов от град Радомир, ул.”Искър” № 14.
/общ брой съветници-21, присъствали по време на гласуването -17/
/”за”-17, “против”-няма, “въздържал се”- няма/

*
*
*
ПО ІІІ-та ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД – ДОКЛАДНИ ЗАПИСКИ:

ІІІ.4. Докладна записка, вх.№ С-114/02.05.2012 г. относно отпускане
на финансова помощ на Мария Асенова Боборачка от гр.Радомир.
Вносител: Пламен Алексиев-Кмет на Община Радомир
След извършеното гласуване, на основание чл.21, ал.1,т.23 от
ЗМСМА, Общински съвет-Радомир прие
Р Е Ш Е Н И Е № 140
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-РАДОМИР ДАВА СЪГЛАСИЕ за отпускане
на финансова помощ в размер на 100 /сто/ лева на Мария Асенова
Боборачка от град Радомир, ул.”Люлякова” № 33, вх.Б, ет.3, ап.26.
/общ брой съветници-21, присъствали по време на гласуването -17/
/”за”-17, “против”-няма, “въздържал се”- няма/

*

*

*

ПО ІІІ-та ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД – ДОКЛАДНИ ЗАПИСКИ:
ІІІ.5. Докладна записка, вх.№ С-115/04.05.2012 г., относно
продажба на общинска недвижима собственост – УПИ VІ в кв.89 по
плана на с.Долна Диканя, Община Радомир.
Вносител: Пламен Алексиев-Кмет на Община Радомир
След станалите разисквания и извършеното поименно гласуване,
Общински съвет-Радомир прие
Р Е Ш Е Н И Е № 141
1. ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-РАДОМИР, на основание чл.8, ал.9 от ЗОС ДОПЪЛВА
Годишната програма за управление и разпореждане с общинска собственост за 2012
г./приета с решение № 38 от протокол № 5 от 27.01.2012 г. – списък на недвижимите имоти
частна общинска собственост за продажба по ЗОС през 2012 г./с НОВА ТОЧКА 76 – УПИ
VІ в кв.89 по плана на с.Долна Диканя, Община Радомир, одобрен със Заповед № РД-426/1984 г. на ОНС-Перник с площ от 1 800 кв.м., отреден за магазин, ведно с изградена
едноетажна масивна сграда със застроена площ от 126 кв.м., при граници: север-деле,
изток – улица с ок 411, 412, 446 и ок 445, юг-улица с ок 445 и ок 449 и дере и запад-дере,
актуван с АОС № 2468/14.04.2011 г.
2. ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-РАДОМИР, на основание чл.21, ал.1,т.8 от ЗМСМА, чл.35,
ал.1 от ЗОС, във връзка с чл.34, ал.1 от Наредбата за общинската собственост ДАВА
СЪГЛАСИЕ за продажба чрез търг с явно наддаване на УПИ VІ в кв.89 по плана на
с.Долна Диканя, Община Радомир, одобрен със Заповед № РД-4-26/1984 г. на ОНС-Перник
с площ от 1 800 кв.м., отреден за магазин, ведно с изградена едноетажна масивна сграда
със застроена площ от 126 кв.м., при граници: север-дере, изток-улица с ок 411,412,446 и ок
445, юг-улица с ок 445 и ок 449 и дере и запад-дере, актуван с АОС № 2468/14.04.2011 г. при
първоначална тръжна цена от 44 100.00 /четиридесет и четири хиляди и сто 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-21, присъствали по време на поименното гласуване -17/
/”за”-11, “против”-няма, “въздържал се”- 6/

*
*
*
ПО ІІІ-та ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД – ДОКЛАДНИ ЗАПИСКИ:
ІІІ.6.Докладна записка, вх.№ С-116/04.05.2012 г., относно
продажба на общинска недвижима собственост – общинско
помещение-магазин, находящ се в гр.Радомир, пл.”Войнишко
въстание” бл.4.
Вносител: Пламен Алексиев-Кмет на Община Радомир
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 № 142
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-РАДОМИР НЕ ПРИЕМА Докладна
записка, вх.№ С-116/04.05.2012 г., относно Продажба на общинска
недвижима собственост – общинско помещение-МАГАЗИН, находящ
се в гр.Радомир, пл.”Войнишко въстание” на първия етаж на бл.4.
/общ брой съветници-21, присъствали по време на поименното гласуване -17/
/”за”-7, “против”-няма, “въздържал се”- 10/

*
ТОЧКА

*
ОТ

*
ДНЕВНИЯ

ПО ІІІ-та
РЕД – ДОКЛАДНИ
ЗАПИСКИ:
ІІІ.7. Докладна записка, вх.№ С-117/04.05.2012 г., относно
продажба на апартамент № 12, ет.4 в ЕПЖБ № 2, находящ се в
гр.Радомир, ул.”Христо Ботев” № 15.
Вносител: Пламен Алексиев-Кмет на Община Радомир
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 № 143
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-РАДОМИР НЕ ПРИЕМА Докладна
записка, вх.№ С-117/04.05.2012 г., относно продажба на общинско
жилище-апартамент № 12, ат.4 в ЕПЖБ № 2, находящ се в гр.Радомир,
ул.”Христо Ботев” № 15.
/общ брой съветници-21, присъствали по време на поименното гласуване -17/
/”за”-8, “против”-няма, “въздържал се”- 9/

*
*
*
ПО ІІІ-та ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД – ДОКЛАДНИ ЗАПИСКИ:
ІІІ.8. Докладна записка, вх.№ С-118/04.05.2012 г., относно
отдаване под наем на общински имоти-публична общинска
собственост- общинско помещение, находящо се в сградата на
кметство с.Дебели лаг, Община Радомир.
Вносител: Пламен Алексиев-Кмет на Община Радомир
След станалите разисквания и извършеното гласуване, на
основание чл.14, ал.7 от Закона за общинската собственост и във връзка с
чл.23, ал.2 и ал.3 от Наредба за общинската собственост, Общински съветРадомир прие
Р Е Ш Е Н И Е № 144
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-РАДОМИР ПРИЕМА да се отдаде под наем чрез публично
оповестен търг с явно наддаване на общински имот-публична общинска собственост, а
именно - общинско помещение, находящо се в сградата на кметство село Дебели лаг,
Община Радомир с площ от 13 кв.м. за извършване на пощенски услуги при
първоначална месечна наемна цена в размер на 15.60 лв./петнадесет лева и шестдесет
стотинки/ без включен ДДС, определена на основание чл.3 от Тарифата за определяне на
наемните цени на общински имоти на територията на Община Радомир, отдавани под
наем по реда на Наредбата за общинската собственост, приета с Решение № 293/19.12.2008
г., допълнена с решение № 20 от 27.02.2009 г. и решение № 36 от 17.04.2009 г. на Общински
съвет-Радомир.

/общ брой съветници-21, присъствали по време на гласуването -16/
/”за”-16, “против”-няма, “въздържал се”- няма/

*
*
*
ПО ІІІ-та ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД – ДОКЛАДНИ ЗАПИСКИ:
ІІІ.9.Докладна записка, вх.№ С-119/04.05.2012 г., относно
отдаване под наем на общински имоти-публична общинска
собственост-общинско помещение, находящо се в сградата на
кметство с.Извор, Община Радомир.
Вносител: Пламен Алексиев-Кмет на Община Радомир
След станалите разисквания и извършеното гласуване, на
основание чл.14, ал.7 от Закона за общинската собственост и във връзка с
чл.23, ал.2 и ал.3 от Наредба за общинската собственост, Общински съветРадомир прие
Р Е Ш Е Н И Е № 145
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-РАДОМИР ПРИЕМА да се отдаде под наем чрез публично
оповестен търг с явно наддаване на общински имот-публична общинска собственост, а

именно – общинско помещение, находящо се в сградата на кметство с.Извор, Община
Радомир с площ от 45 кв.м. за извършване на телекомуникационна дейност при
първоначална месечна наемна цена в размер на 54.00 лв./петдесет и четири лева/ без
включен ДДС, определена на основание чл.3 от Тарифата за определяне на наемните
цени на общински имоти на територията на Община Радомир, отдавани под наем по
реда на Наредбата за общинската собственост, приета с Решение № 293/19.12.2008 г.,
допълнена с решение № 20 от 27.02.2009 г. и решение № 36 от 17.04.2009 г. на Общински
съвет-Радомир.

/общ брой съветници-21, присъствали по време на гласуването -16/
/”за”-16, “против”-няма, “въздържал се”- няма/

*
*
*
ПО ІІІ-та ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД – ДОКЛАДНИ ЗАПИСКИ:
ІІІ.10.Докладна записка, вх.№ С-121/07.05.2012 г., относно
предоставяне безвъзмездно право на ползване на работно помещение
в МКИЦ „Европа” гр.Радомир, находящо се на ІІ-ри етаж, за нуждите
на проект „Твоят шанс за успех” към ОП „Развитие на човешките
ресурси”.
Вносител: Пламен Алексиев-Кмет на Община Радомир
След станалите разисквания и извършеното поименно гласуване,
на основание чл.21, ал.1,т.8 от ЗМСМА, чл.39, ал.3 и ал.4 от Закона за
общинската собственост и чл.50 от Наредба за общинската собственост,
Общински съвет-Радомир прие
Р Е Ш Е Н И Е № 146
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-РАДОМИР:
1. ДАВА СЪГЛАСИЕ за предоставяне безвъзмездно право на ползване на работно
помещение, находящо се в гр.Радомир, на ІІ-ри етаж в сградата на МКИЦ „Европа”, с
площ от 12.5 кв.м., за осъществяване на дейностите по проект „Твоят шанс за успех” по
Договор ESF-1107-18-08001 към Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” за
срок от 10 /десет/ месеца.
2. ВЪЗЛАГА на Кмета на Община Радомир да сключи договор за предоставяне
безвъзмездно право на ползване на работно помещение, находящо се в гр.Радомир, на ІІри етаж в сградата на МКИЦ „Европа”, с площ от 12.5 кв.м., за срок от 10 месеца.

/общ брой съветници-21, присъствали по време на поименното гласуване -16/
/”за”-16, “против”-няма, “въздържал се”- няма/

*
*
*
ПО ІІІ-та ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД – ДОКЛАДНИ ЗАПИСКИ:
ІІІ.11. Докладна записка, вх.№ С-122/08.05.2012 г., относно
предоставяне на имоти, придобити от Общината по чл.19, ал.2 от
ЗСПЗЗ по искане на ОСЗ-Радомир, на граждани.
Вносител: Пламен Алексиев-Кмет на Община Радомир

След извършеното поименно гласуване, на основание чл.21, ал.1,
т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл.19 от ЗСПЗЗ, чл.45ж, ал.2 и ал.3 от
ППЗСПЗЗ и във връзка с Искане по § 27, ал.2, т.1 от ПЗР на ЗИДЗСПЗЗ от
инж.агр.Анелия Василева-началник ОСЗ-Радомир, вх.№ АО-08-0048/04.05.2012 г., Общински съвет-Радомир прие
Р Е Ш Е Н И Е № 147
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-РАДОМИР ПРЕДОСТАВЯ на наследниците на Свилен
Христов Търнев – бивш жител на с.Дрен, община Радомир, имот, придобит от Община
Радомир по реда на чл.19, ал.1 и ал.2 от ЗСПЗЗ, както следва:
1. Имот № 139022 с площ 0,723 дка, представляващ ливада, находящ се в землището на
с.Дрен, община Радомир, актуван с АОС № 2559/28.02.2012г., при граници и съседи,
съгласно скица-проект № Ф00320/02.05.2012 г., издадена от ОСЗ-Радомир: имот № 139023,
представляващ ливада на Земи по чл.19 от ЗСПЗЗ, имот № 000257, представляващ жил.
територия на гр.Радомир, с.Дрен, мах., имот №139020, представляващ ливада на
наследниците на Веле Митев Рударски, имот № 139021, представляващ ливада на Никола
Панев Рударски.
*
*
*
ПО ІІІ-та ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД – ДОКЛАДНИ ЗАПИСКИ:
ІІІ.12.Докладна записка, вх.№ С-129/15.05.2012 г., относно уреждане на договорните
взаимоотношения между МБАЛ-Радомир ЕООД и наемателите на помещения в сградата
на дружеството.
Вносител: Пламен Алексиев-Кмет на Община Радомир

След станалите разисквания и извършеното гласуване, на основание
чл.147, ал.1 и ал.2 от Търговския закон и чл.16, ал.1, т.11 от Наредбата за
търговските дружества с общинско участие (приета с решение №233 от
24.10.2008г. на Общински съвет-Радомир), Общински съвет-Радомир,
прие

Р Е Ш Е Н И Е № 148
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-РАДОМИР
1. ДАВА СЪГЛАСИЕ за предприемане на всички необходими действия по уреждане
на договорните взаимоотношения между МБАЛ-Радомир ЕООД и наемателите на
помещения в сградата на дружеството.
2. ВЪЗЛАГА на Кмета на Община Радомир да предприеме всички необходими
действия по уреждане на договорните взаимоотношения между МБАЛ-Радомир ЕООД и
наемателите на помещения в сградата на дружеството.

/общ брой съветници-21, присъствали по време на гласуването -16/
/”за”-16, “против”-няма, “въздържал се”- няма/

*

*

*

ПО ТРЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД - ДОКЛАДНИ ЗАПИСКИ:

ІІІ.13. Докладна записка, вх.№ С-130/15.05.2012 г., относно предаване
на осигурителни декларации на работещите служители в МБАЛРадомир ЕООД ежемесечно пред ТД на НАП Перник.
Вносител: Пламен Алексиев-кмет на Община Радомир
След станалите разисквания и извършеното гласуване, на основание
чл.147, ал.1 и ал.2 от Търговския закон и чл.16, ал.1, т.20 от Наредбата за
търговските дружества с общинско участие (приета с решение №233 от
24.10.2008г. на Общински съвет-Радомир), Общински съвет-Радомир,
прие
Р Е Ш Е Н И Е № 149
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-РАДОМИР ВЪЗЛАГА на Катя Дикова-главен
счетоводител на МБАЛ-Радомир ЕООД в качеството й на
упълномощено лице да подава ежемесечно осигурителните
декларации пред ТД на НАП Перник на работещите служители в
дружеството.
/общ брой съветници-21, присъствали по време на гласуването -16/
/”за”-16, “против”-няма, “въздържал се”- няма/

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС-РАДОМИР: /П/
/Красимир Борисов/
ас/ас

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РАДОМИР
ОБЛАСТ ПЕРНИК
град Радомир 2400, площад ”Свобода” № 20,
тел./факс: 359 777 823 70, тел: 359 777 80 080
еmail: obs_radomir@abv.bg

РЕШЕНИЕ № (П) – 150
След извършеното поименно гласуване по предложение вх.№ С-134/06.06.2012г. от Красимир
Борисов-председател на Общински съвет–Радомир, направено по реда на чл.90 от Правилника за
организацията и дейността на ОбС-Радомир, неговите комисии и взаимодействието му с общинската
администрация, относно удължаване на срока на договора за кредит №97/24.06.2010г. между „Фонд
за органи на местното самоуправление в България – Флаг“, Община Радомир и Уникредит Булбанк
АД,
на основание чл.90 от Правилник за организацията и дейността на Общински съвет-Радомир,
неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, чл.21, ал.1, т.10 от ЗМСМА,
във връзка с изтичане на срока на погасяване по договор за кредит №97/24.06.2010г. между „Фонд за
органи на местното самоуправление в България – Флаг“, Община Радомир и Уникредит Булбанк АД,
Общински съвет-Радомир прие

РЕШЕНИЕ № (П) - 150 /06.06.2012 година
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РАДОМИР:
1. ДАВА СЪГЛАСИЕ срок за погасяване договор за кредит №97/24.06.2010г. между „Фонд за
органи на местното самоуправление в България – Флаг“, Община Радомир и Уникредит Булбанк
АД да се удължи до 25.12.2012г.
2. ВЪЗЛАГА И ДЕЛЕГИРА права на Кмета на Община Радомир да подготви искане за
удължаване на Срока за погасяване по договор за кредит №97/24.06.2010г. между „Фонд за органи
на местното самоуправление в България – Флаг“, Община Радомир и Уникредит Булбанк АД,
както и да извърши всички останали необходими правни и фактически действия за изпълнение
на решение по т.1.
ОБЩ БРОЙ СЪВЕТНИЦИ – 21 общински съветници - всички уведомени лично.
ОБЩ БРОЙ ГЛАСУВАЛИ: 18 общински съветници, от тях:
„ЗА” - 18 общински съветници;
„ПРОТИВ” - няма
„ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма

*

*

*

Решения на Общински съвет-Радомир
от протокол №10/06.06.2012г.
РЕШЕНИЕ № 151
06.06.2012г.
Протокол № 10
Общински съвет-Радомир на свое заседание, проведено на 06.06.2012г.
по точка първа и втора от дневния ред, обсъди Предложението на РИО
град Перник към МОМН за преобразуване на ТПГ „Н.Й.Вапцаров“ град
Радомир и запознаване с мотивите за преобразуване на учебното
заведение.
След станалите разисквания и извършеното гласуване, на основание
чл.21, ал.2 от ЗМСМА,Общински съвет-Радомир, прие
Р Е Ш Е Н И Е № 151
Декларация на Общински съвет-град Радомир
Общинският съвет-Радомир е орган на местното самоуправление, който е най-близко до
гражданите в община Радомир. Той реализира правото и реалната възможност на местните
общности да регулират и управляват в рамките на закона и в интерес на всички жители на
общината.
Като такъв орган гарантира правото на гражданите на образование в системата на народната
просвета. Имайки предвид факта, че правото на образование се осъществява при спазване на
принципите за прозрачност на управлението и предвидимост на развитието на системата на
народната просвета,

Д Е К Л А Р И Р А:
Категорично се противопоставя на преобразуването на държавните училища на територията
на Община Радомир – ТПГ „Н.Й.Вапцаров и ПТГ „Юрий Гагарин“ чрез сливането им в едно.
Общинският съвет, като орган изразяващ волята на гражданското общество, изразява своето
несъгласие с налагането на мнения и становища от държавните институции, които касаят пряко
местната общност.
Общинският съвет апелира към откритост, прозрачност и информираност на обществото при
действията на органите на държавната администрация.
Като орган, изразяващ волята на жителите на община Радомир, заявяваме своето желание
активно да участваме във всяка промяна, свързана с образованието, науката и икономиката,
касаеща община Радомир.

Общински съвет община Радомир
06.06.2012 година
(общ брой съветници – 21 ; присъствали по време на гласуването -18)
( „за” – 14 , „против” – няма , „въздържал се” – 4)

*

*

*

РЕШЕНИЕ № 152
06.06.2012г.
Протокол № 10
Общински съвет-Радомир на свое заседание, проведено на 06.06.2012г.
по точка първа и втора от дневния ред, обсъди Предложението на РИО
град Перник към МОМН за преобразуване на ТПГ „Н.Й.Вапцаров“ град
Радомир и Запознаване с мотивите за преобразуване на учебното
заведение.
След станалите разисквания и извършеното гласуване, Общински
съвет-Радомир, прие
Р Е Ш Е Н И Е № 152
1. ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-РАДОМИР ЗАДЪЛЖАВА Кмета на Община Радомир да
предприеме необходимите действия пред Министъра на образованието, младежта и
науката за промяна в статута на ТПГ „Никола Йонков Вапцаров“ град Радомир и ПГТ
„Юрий Гагарин“ град Радомир от държавни в общински училища.
2. Контрол по изпълнение на т. 1 от решението да се осъществи от Постоянна
комисия „Образование, наука, култура и духовни дейности“.

(общ брой съветници – 21 ; присъствали по време на гласуването -18)
( „за” – 14 , „против” – 2 , „въздържал се” – 2)

Председател на ОбС-Радомир: (П)
Красимир Борисов

