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

Р Е Ш Е Н И Е № 15
04.12.2015 г.
ПРОТОКОЛ №4
Общински съвет-Радомир на свое заседание, проведено на 04.12.2015г. ,
обсъди първа точка от дневния ред – Промяна в числеността и структурата
на Община Радомир, докладна записка, вх.№ С-213/30.11.2015 г., с вносител:
Пламен Алексиев-кмет на Община Радомир
След станалите разисквания и извършеното поименно гласуване, на основание чл.21,
ал.1,т.2 от ЗМСМА и във връзка с писмо, изх.№ ФО-52/17.11.2015 г. на Министерство на
финансите, Общински съвет-Радомир прие

Р Е Ш Е Н И Е № 15
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-РАДОМИР ПРИЕМА следната структура и
численост на общинската администрация, като ЗАКРИВА отдел
„Образование, младежки дейности и спорт“ и отдел „Култура и историческо
наследство“като юридически лица и второстепенни разпоредители:
I.ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ
1.Кмет – 1 брой
2.Заместник кмет – 2 броя
3.Кмет на кметство – 15 броя
4.Кметски наместник – 14 броя
II.ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ
1.Секретар – 1 брой
2.Звено „Вътрешен одит“
-Ръководител – 1 брой
-Вътрешен одитор – 1 брой
3.Секретар на местната комисия за борба с противообществените прояви
на малолетни и непълнолетни – 1 брой
III.ОБЩА АДМИНИСТРАЦИЯ
1.Директор „Финансово-административно и правно обслужване“ – 1 брой
Отдел „Финансово-счетоводна дейност и управление на човешките
ресурси“
-Началник отдел – 1 брой
-Главен счетоводител – 1 брой
-Експерт бюджет – 1 брой

-Старши счетоводител – 5 броя
-Експерт управление на човешките ресурси и трудова заетост – 1 брой
-Старши специалист управление на човешките ресурси и трудова заетост
– 1 брой
-Технически изпълнител – Домакин – 1 брой
Отдел „Гражданска регистрация и административно обслужване“
-Началник отдел – 1 брой
-Старши специалист гражданска регистрация и административно
обслужване – 2 броя
-Старши специалист административно обслужване – 2 броя
-Главен специалист информационно обслужване – 1 брой
Отдел „Правно обслужване и инспекторат“
-Началник отдел – 1 брой
-Главен юрисконсулт – 1 брой
-Старши юрисконсулт – 1 брой
-Старши специалист „Инспекторат“ – 1 брой
-Технически изпълнител – Контрол по обществения ред – 2 броя
Отдел „Култура, образование, социални дейности и спорт“
-Началник отдел – 1 брой
-Експерт – 1 брой
-Главен специалист – 2 броя
-Старши специалист – 1 брой
IV.СПЕЦИАЛИЗИРАНА АДМИНИСТРАЦИЯ
1.Главен архитект – 1 брой
2.Директор специализирана администрация
политика“

„Местно

развитие

и

Отдел „Устройствено планиране и контрол по строителството“
-Началник отдел – 1 брой
-Главен инженер – 1 брой
-Старши специалист незаконно строителство – 3 броя
Отдел „Кадастър и регулация“
-Началник отдел – 1 брой
-Старши специалист устройство на територията – 4 броя
Отдел „Общинска собственост, околна среда и гори“
-Началник отдел – 1 брой
-Старши специалист общинска собственост и жилищно настаняване – 2
броя
-Главен специалист – 1 брой
-Старши специалист – 1 брой
-Старши специалист - 1 брой

Отдел „Европейски и национални програми, проекти и обществени
поръчки“
-Началник отдел – 1 брой
-Експерт – 1 брой
-Главен специалист – 1 брой
-Старши специалист – 2 броя
Отдел „Местни данъци и такси“
-Началник отдел – 1 брой
-Инспектор приходи – 2 броя
-Старши счетоводител приходи – 2 броя
-Старши специалист приходи – 1 брой
-Експерт – 1 брой
-Касиер местни приходи – 2 броя
Общата численост на персонала в общинска администрация е 97 броя.

/общ брой съветници-21, присъствали по време на поименното гласуване – 20/
/”за”- 20, “против”- няма, “въздържал се”-няма/

СВЕТОСЛАВ КИРИЛОВ /П/
Председател на Общински съвет-Радомир

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

Р Е Ш Е Н И Е № 16
04.12.2015 г.
ПРОТОКОЛ №4
Общински съвет-Радомир на свое заседание, проведено на 04.12.2015г. ,
обсъди втора точка от дневния ред – Докладна записка, вх.№ С214/30.11.2014г., относно ползване на дървесина съгласно приет годишен план за
ползване на дървесина от общински горски територии, собственост на
Община Радомир за 2015 година, с вносител: Пламен Алексиев-кмет на
Община Радомир
След станалите разисквания и извършеното поименно гласуване, на основание чл.21,
ал.1,т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл.7, ал.1 и на основание чл.9, ал.1, т.3, чл.49, ал.1 от
Наредба за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските териториидържавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти,
Общински съвет-Радомир прие

Р Е Ш Е Н И Е № 16
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-РАДОМИР ДАВА СЪГЛАСИЕ за
ползването на дървесина, включени в годишния план за 2015 година
от общинска горска територия, предвидени по лесоустройствен
проект в отдели, както следва с действително маркирана и
сортиментирана дървесина по състояние, съгласно приложение към
докладна записка за количество лежаща маса и единични цени за
всеки клас на сортиментност:
1.Отдел 251 „з“ с лежаща маса акация 2 куб.м., лежаща маса бял
бор 100 куб.м. и лежаща маса цер 8 куб.м.
2.Отдел 251 „л“ лежаща маса акация 3 куб.м., лежаща маса цер 4
куб.м., лежаща маса бял бор 8 куб.м. и лежаща маса черен бор 28
куб.м.
3.Отдел 250 „г“ с лежаща маса бял бор 83 куб.м., лежаща маса
благун 23 куб.м. и лежаща маса черен бор 40 куб.м.
4.Отдел 268 „ж“ с лежаща маса бял бор 19 куб.м.
5.Отдел 269 „г1“ с лежаща маса зимен дъб 25 куб.м. и лежаща
маса габър 17 куб.м.

6.Отдел 269 „н“ с лежаща маса габър 4 куб.м. лежаща маса
джанка 2 куб.м., лежаща маса акация 134 куб.м., лежаща маса
благун 12 куб.м. и лежаща маса върба 3 куб.м.
7.Отдел 268 „р“ с лежаща маса бял бор 7 куб.м., лежаща маса
зимен дъб 45 куб.м., лежаща маса черен бор 23 куб.м.
8.Отдел 268 „б“ с лежаща маса габър 2 куб.м., лежаща маса
трепетлика 1 куб.м., лежаща маса бял бор 98 куб.м., лежаща маса
зимен дъб 55 куб.м. и лежаща маса черен бор 355 куб.м.
9.Отдел 268 „н“ с лежаща маса бял бор 8 куб.м., лежаща маса бук
7 куб.м., лежаща маса габър 21 куб.м., лежаща маса благун 166
куб.м., лежаща маса зимен дъб 655 куб.м. и лежаща маса
трепетлика 3 куб.м.
10.Отдел 269 „я“ с лежаща маса цер 28 куб.м., лежаща маса бял
бор 141 куб.м. и лежаща маса черен бор 130 куб.м.
11.Отдел 269 „в“ с лежаща маса благун 31 куб.м. и лежаща маса
цер 120 куб.м.
12.Отдел 269 „к“с лежаща маса зимен дъб 2 куб.м., лежаща маса
бял бор 114 куб.м. и лежаща маса черен бор 139 куб.м.
13.Отдел 269 „с“ с лежаща маса габър 127 куб.м., лежаща маса бук
13 куб.м., лежаща маса зимен дъб 174 куб.м. и лежаща маса
трепетлика 2 куб.м.
1.Чрез продажба на стояща дървесина на корен чрез търг с явно
наддаване – 2015 г.
2.УПЪЛНОМОЩАВА кмета на Община Радомир да организира и
проведе търг с явно наддаване на маркираната дървесина съгласно
Наредба за условията и реда за възлагане изпълнението на
дейности в горските територии – държавна и общинска
собственост и за ползването на дървесина и недървесни горски
продукти.
/общ брой съветници-21, присъствали по време на поименното гласуване – 20/
/”за”- 17, “против”- няма, “въздържал се”-3/

СВЕТОСЛАВ КИРИЛОВ /П/
Председател на Общински съвет-Радомир

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

Р Е Ш Е Н И Е № 17
04.12.2015 г.
ПРОТОКОЛ №4
Общински съвет-Радомир на свое заседание, проведено на 04.12.2015г. ,
обсъди втора точка от дневния ред – Докладни записки, докладна записка,
вх.№ С-215/01.12.2015 г., относно приемане на Програма за развитие на
читалищната дейност в Община Радомир, създадена в изпълнение на чл.26а,
ал.2 от Закона за народните читалища и обобщена в културен календар за
2016 г. Дофинансиране изяви на народни читалища в общината от национално
и регионално значение, с вносител: Пламен Алексиев-кмет на Община Радомир.
След станалите разисквания и извършеното поименно гласуване, на основание чл.26а,
ал.2 от Закона за народните читалища, Общински съвет-Радомир прие

Р Е Ш Е Н И Е № 17
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-РАДОМИР:
1.ПРИЕМА Програма за развитие на читалищната дейност в Община
Радомир, създадена в визпълнение на чл.26 а, ал.2 от Закона за народните
читалища и обобщена в културен календар за 2016 г.
2.УТВЪРЖДАВА необходимото финансиране от общинския бюджет за
провеждане на изявите от национално и регионално значение на народните
читалища в общината, както следва:
-ХVI-ти Национален детски фолклорен фестивал с международно участие
„Слънце иде…“ – Народно читалище „Благой Попов 1927“ село Дрен – 3 000
лв./три хиляди лева/
-ХIII-ти литературен конкурс с национално значение „Мария Смилова“ –
Народно читалище „Напредък 1895“ град Радомир – 1 500 лв./хиляда и
петстотин лева/
-Регионален конкурс за традиционна Великденска трапеза – Народно
читалище „Отец Паисий 1927“ село Извор – 1 000 лв./хиляда лева/
/общ брой съветници-21, присъствали по време на поименното гласуване – 20/
/”за”- 20, “против”- няма, “въздържал се”-няма/

СВЕТОСЛАВ КИРИЛОВ /П/
Председател на Общински съвет-Радомир

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

Р Е Ш Е Н И Е № 18
04.12.2015 г.
ПРОТОКОЛ №4
Общински съвет-Радомир на свое заседание, проведено на 04.12.2015г. ,
обсъди втора точка от дневния ред – Докладни записки, докладна записка,
вх.№ С-216/01.12.2015 г., относно отпускане на финансова помощ на
Александър Михайлов Александров от град Радомир, с вносител: Пламен
Алексиев-кмет на Община Радомир.

След станалите разисквания и извършеното поименно гласуване, на
основание чл.11, ал.1 и ал.2 от ЗСП и чл.21, ал.1,т.23 от ЗМСМА,
Общински съвет-Радомир прие

Р Е Ш Е Н И Е № 18
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-РАДОМИР ДАВА СЪГЛАСИЕ за
отпускане финансова помощ в размер на 800 лв./осемстотин лева/
на Александър Михайлов Александров, живущ в град Радомир,
ул.“Голобръдска“ № 97.
/общ брой съветници-21, присъствали по време на поименното гласуване – 20/
/”за”- 20, “против”- няма, “въздържал се”-няма/

СВЕТОСЛАВ КИРИЛОВ /П/
Председател на Общински съвет-Радомир

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

Р Е Ш Е Н И Е № 19
04.12.2015 г.
ПРОТОКОЛ №4
Общински съвет-Радомир на свое заседание, проведено на 04.12.2015г. ,
обсъди втора точка от дневния ред – Докладни записки, докладна записка,
вх.№ С-217/01.12.2015 г., относно отпускане на финансова помощ на
Валентина Иванова Николова от град Радомир, с вносител: Пламен Алексиевкмет на Община Радомир.

След станалите разисквания и извършеното поименно гласуване, на
основание чл.11, ал.1 и ал.2 от ЗСП и чл.21, ал.1,т.23 от ЗМСМА,
Общински съвет-Радомир прие
Р Е Ш Е Н И Е № 19

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-РАДОМИР ДАВА СЪГЛАСИЕ за
отпускане финансова помощ в размер на 200 лв./двеста лева/ на
Валентина Иванова Николова, живуща в град Радомир,
ул.“Голобръдска“ № 97
/общ брой съветници-21, присъствали по време на поименното гласуване – 20/
/”за”- 20, “против”- няма, “въздържал се”-няма/

СВЕТОСЛАВ КИРИЛОВ /П/
Председател на Общински съвет-Радомир

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

Р Е Ш Е Н И Е № 20
04.12.2015 г.
ПРОТОКОЛ №4
Общински съвет-Радомир на свое заседание, проведено на 04.12.2015г. ,
обсъди втора точка от дневния ред – Докладни записки, докладна записка,
вх.№ С-218/01.12.2015 г., относно отпускане на финансова помощ на Еленка
Стоянова Губерска от град Радомир, с вносител: Пламен Алексиев-кмет на
Община Радомир.

След станалите разисквания и извършеното поименно гласуване, на
основание чл.11, ал.1 и ал.2 от ЗСП и чл.21, ал.1,т.23 от ЗМСМА,
Общински съвет-Радомир прие
Р Е Ш Е Н И Е № 20

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-РАДОМИР ДАВА СЪГЛАСИЕ за
отпускане финансова помощ в размер на 500 лв./петстотин лева/
на Еленка Стоянова Губерска, живуща в град Радомир,
ж.к.“Гърляница“ бл.44, ет.5, ап.13.

/общ брой съветници-21, присъствали по време на поименното гласуване – 20/
/”за”- 20, “против”- няма, “въздържал се”-няма/

СВЕТОСЛАВ КИРИЛОВ /П/
Председател на Общински съвет-Радомир

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

Р Е Ш Е Н И Е № 21
04.12.2015 г.
ПРОТОКОЛ №4
Общински съвет-Радомир на свое заседание, проведено на 04.12.2015г. ,
обсъди втора точка от дневния ред – Докладни записки, докладна записка,
вх.№ С-219/01.12.2015 г., относно отпускане на финансова помощ на Елена
Георгиева Младенова от град Радомир, с вносител: Пламен Алексиев-кмет на
Община Радомир.

След станалите разисквания и извършеното поименно гласуване, на
основание чл.11, ал.1 и ал.2 от ЗСП и чл.21, ал.1,т.23 от ЗМСМА,
Общински съвет-Радомир прие
Р Е Ш Е Н И Е № 21

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-РАДОМИР ДАВА СЪГЛАСИЕ за
отпускане финансова помощ в размер на 500 лв./петстотин лева/
на Елена Георгиева Младенова, живуща в град Радомир, ул.“Мирчо
Христов“ № 43.
/общ брой съветници-21, присъствали по време на поименното гласуване – 20/
/”за”- 20, “против”- няма, “въздържал се”-няма/

СВЕТОСЛАВ КИРИЛОВ /П/
Председател на Общински съвет-Радомир

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

Р Е Ш Е Н И Е № 22
04.12.2015 г.
ПРОТОКОЛ №4
Общински съвет-Радомир на свое заседание, проведено на 04.12.2015г. ,
обсъди втора точка от дневния ред – Докладни записки, докладна записка,
вх.№ С-220/01.12.2015 г., относно отпускане на финансова помощ на Николина
Димитрова Георгиева от град Радомир, с вносител: Пламен Алексиев-кмет на
Община Радомир.

След станалите разисквания и извършеното поименно гласуване, на
основание чл.11, ал.1 и ал.2 от ЗСП и чл.21, ал.1,т.23 от ЗМСМА,
Общински съвет-Радомир прие

Р Е Ш Е Н И Е № 22
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-РАДОМИР ДАВА СЪГЛАСИЕ за
отпускане финансова помощ в размер на 500 лв./петстотин лева/
на Николина Димитрова Георгиева, живуща в град Радомир,
ул.“Христо Смирненски“ № 9.
/общ брой съветници-21, присъствали по време на поименното гласуване – 20/
/”за”- 20, “против”- няма, “въздържал се”-няма/

СВЕТОСЛАВ КИРИЛОВ /П/
Председател на Общински съвет-Радомир

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

Р Е Ш Е Н И Е № 23
04.12.2015 г.
ПРОТОКОЛ №4
Общински съвет-Радомир на свое заседание, проведено на 04.12.2015г. ,
обсъди втора точка от дневния ред – Докладни записки, докладна записка,
вх.№ С-221/01.12.2015 г., относно отпускане на финансова помощ на Петър
Тончев Александров от град Радомир, с вносител: Пламен Алексиев-кмет на
Община Радомир.

След станалите разисквания и извършеното поименно гласуване, на
основание чл.11, ал.1 и ал.2 от ЗСП и чл.21, ал.1,т.23 от ЗМСМА,
Общински съвет-Радомир прие
Р Е Ш Е Н И Е № 23

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-РАДОМИР ДАВА СЪГЛАСИЕ за
отпускане финансова помощ в размер на 800 лв./осемстотин лева/
на Петър Тончев Александров, живущ в град Радомир,
ж.к.“Гърляница“ бл.46, ет.1, ап.3.

/общ брой съветници-21, присъствали по време на поименното гласуване – 20/
/”за”- 20, “против”- няма, “въздържал се”-няма/

СВЕТОСЛАВ КИРИЛОВ /П/
Председател на Общински съвет-Радомир

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

Р Е Ш Е Н И Е № 24
04.12.2015 г.
ПРОТОКОЛ №4
Общински съвет-Радомир на свое заседание, проведено на 04.12.2015г. ,
обсъди трета точка от дневния ред – Други, Избор на временна комисия за
определяне на съдебни заседатели за Районен съд – град Радомир.

След извършеното гласуване, на основание чл.21, ал.1,т.1 от
ЗМСМА, Общински съвет-Радомир прие
Р Е Ш Е Н И Е № 24
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-РАДОМИР ИЗБИРА 3-членна временна
комисия за избор на съдебни заседатели в Районен съд-град
Радомир, в състав:
ПРЕДСЕДАТЕЛ: Владимир Зарков
ЧЛЕНОВЕ:1.Нели Николова
2.Иличо Йорданов
която на следващото заседание на Общинския съвет да излезе с
предложение за съдебни заседатели в Районен съд-град Радомир.
/общ брой съветници-21, присъствали по време на гласуването – 20/
/”за”- 20, “против”- няма, “въздържал се”-няма/

СВЕТОСЛАВ КИРИЛОВ /П/
Председател на Общински съвет-Радомир

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

Р Е Ш Е Н И Е № 25
04.12.2015 г.
ПРОТОКОЛ №4
Общински съвет-Радомир на свое заседание, проведено на 04.12.2015г. ,
обсъди трета точка от дневния ред – Други, Определяне дата и дневен ред за
следващото заседание 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 № 25
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-РАДОМИР ПРИЕМА следващото заседание на
Общинския съвет-Радомир да се проведе на 11.12.2015 г. от 9.30 часа в
Младежки културно информационен център „Европа“ град Радомир при
следния дневен ред:
1.Приемане на Правилник за организацията и дейността на Общински
съвет-Радомир, неговите комисии и взаимодействието му с общинската
администрация – на второ четене.
2.Избор на заместник председатели на Общински съвет-Радомир
3.Избор на постоянни комисии към Общински съвет-Радомир
4.Доклад на временната комисия за определяне на месечните
възнаграждения на председателя на Общински съвет-Радомир, заместник
председателите на Общински съвет-Радомир, на общинските съветници и на
кмета на Община Радомир.
Вносител: Временна комисия, избрана с Решение № 9 от 25.11.2015 г.
5. Докладни записки.
/общ брой съветници-21, присъствали по време на гласуването – 20/
/”за”- 20, “против”- няма, “въздържал се”-няма/

СВЕТОСЛАВ КИРИЛОВ /П/
Председател на Общински съвет-Радомир

