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 № 163
23.11.2017 г.
П Р О Т О К О Л № 11
Общински съвет-Радомир на свое заседание, проведено на 23.11.2017г. ,
обсъди втора точка от дневния ред –Докладни записки, Докладна записка,
вх.№ С-203/17.11.2017 г., относно заповед № АК-2/08.11.2017 г. на областен
управител на област-Перник, с вносител: Светослав Кирилов-председател на
ОбС-Радомир, както и становищата на ПК“Обществен ред, законност,
местно самоуправление и общинска собственост“ и ПК“Стопанска политика,
земеделие, гори, екология, устройство на територията, строителство,
транспорт, приватизационен и следприватизационен контрол“.

След станалите разисквания и извършеното гласуване, Общински
съвет-Радомир прие
Р Е Ш Е Н И Е № 163

На основание чл.45, ал.9, във връзка с ал.4, във връзка с чл.21,
ал.1, т.17 и т.20 от ЗМСМА, във връзка с чл.28, ал.1,т.2 от ЗАТУРБ,
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-РАДОМИР ПРИЕМА ПОВТОРНО Решение
№ 156 по протокол № 10 от 24.10.2017 г., относно даване на
съгласие за провеждане на референдум за отделяне на село Косача
от община Ковачевци и присъединяването му към община Радомир,
предвид постъпило искане с вх.№ ОС-138 от 11.10.2017 г. от
инициативен комитет при условията на чл.28 от ЗАТУРБ.
/общ брой съветници-21, присъствали по време на гласуването– 21/
/”за”- 11,“против”- 7, “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 № 164
23.11.2017 г.
П Р О Т О К О Л № 11
Общински съвет-Радомир на свое заседание, проведено на 23.11.2017г. ,
обсъди втора точка от дневния ред –Докладни записки, Докладна записка,
вх.№ С-209/17.11.2017 г., относно приемане на Програма за развитие на
читалищната дейност в Община Радомир, с вносител: Пламен Алексиев-кмет
на Община Радомир, както и становището на ПК“Здравеопазване,социална
политика, образование, наука, култура и духовни дейности“.

След станалите разисквания и извършеното гласуване, на основание
чл.17, ал.1,т.5, чл.21, ал.1,т.12 от ЗМСМА и във връзка с изпълнение на
чл.26а, ал.2 от Закона за народните читалища, Общински съвет-Радомир
прие
Р Е Ш Е Н И Е № 164
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-РАДОМИР ПРИЕМА Програма за
развитие на читалищната дейност в община Радомир през 2018
година.
/общ брой съветници-21, присъствали по време на гласуването– 21/
/”за”- 21,“против”- няма, “въздържал се”- няма/

СВЕТОСЛАВ КИРИЛОВ /П/
Председател на Общински съвет-Радомир

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

Р Е Ш Е Н И Е № 165
23.11.2017 г.
П Р О Т О К О Л № 11
Общински съвет-Радомир на свое заседание, проведено на 23.11.2017г. ,
обсъди втора точка от дневния ред –Докладни записки, Докладна записка,
вх.№ С-210/17.11.2017 г., относно приемане на културен календар на
читалищата и културните институти в община Радомир за 2018 година, с
вносител: Пламен Алексиев-кмет на Община Радомир, както и становището
на ПК“Здравеопазване,социална политика, образование, наука, култура и
духовни дейности“.

След извършеното гласуване, на основание чл.21, ал.1, т.23 от
ЗМСМА, Общински съвет-Радомир прие
Р Е Ш Е Н И Е № 165

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-РАДОМИР ПРИЕМА културен календар
за 2018 година на община Радомир.
/общ брой съветници-21, присъствали по време на гласуването– 21/
/”за”- 19,“против”- няма, “въздържал се”- 2/

СВЕТОСЛАВ КИРИЛОВ /П/
Председател на Общински съвет-Радомир

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

Р Е Ш Е Н И Е № 166
23.11.2017 г.
П Р О Т О К О Л № 11
Общински съвет-Радомир на свое заседание, проведено на 23.11.2017г. ,
обсъди втора точка от дневния ред –Докладни записки, Докладна записка,
вх.№ С-207/17.11.2017 г., относно одобряване на общ устройствен план на
община Радомир, с вносител: Пламен Алексиев-кмет на Община Радомир,
както и становищата на ПК“Стопанска политика, земеделие, гори, екология,
устройство на територията, строителство, транспорт, приватизационен и
следприватизационен контрол“, ПК“Обществен ред, законност, местно
самоуправление и общинска собственост“ и ПК“Бюджет, финанси и
инвестиционна политика“.

След станалите разисквания и извършеното гласуване, на основание
чл.127, ал.6 от Закон за устройство на територията и постъпил доклад
на кмета на община Радомир, Общински съвет-Радомир прие
Р Е Ш Е Н И Е № 166

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-РАДОМИР ОДОБРЯВА окончателен
проект на общ устройствен план на Община Радомир заедно с
правилата и нормативите за неговото прилагане.
Настоящото решение да се изпрати на областен управител
на област с административен център град Перник в 7 /седем/
дневен срок от приемането му. Ако решението не бъде върнато за
преразглеждане и не бъде оспорено по съдебен ред в 14
/четиринадесет/ дневен срок, същото следва да се изпрати за
обнародване в Държавен вестник, а планът да се публикува на
интернет страницата на Община Радомир.
/общ брой съветници-21, присъствали по време на гласуването– 21/
/”за”- 21,“против”- няма, “въздържал се”- няма/

СВЕТОСЛАВ КИРИЛОВ /П/
Председател на Общински съвет-Радомир

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

Р Е Ш Е Н И Е № 167
23.11.2017 г.
П Р О Т О К О Л № 11
Общински съвет-Радомир на свое заседание, проведено на 23.11.2017г. ,
обсъди втора точка от дневния ред –Докладни записки, Докладна записка,
вх.№ С-199/15.11.2017 г., относно приемане на Отчет за състоянието на
общинската собственост и резултатите от нейното управление по видове и
категории обекти през 2017 година, с вносител: Пламен Алексиев-кмет на
Община Радомир, както и становищата на ПК“Стопанска политика,
земеделие, гори, екология, устройство на територията, строителство,
транспорт,
приватизационен
и
следприватизационен
контрол“
и
ПК“Обществен ред, законност, местно самоуправление и общинска
собственост“.

След станалите разисквания и извършеното поименно гласуване, на
основание чл.21, ал.1,т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл.66“а“ от ЗОС, чл.18,
ал.3 от Наредба за общинската собственост, Общински съвет-Радомир
прие
Р Е Ш Е Н И Е № 167

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-РАДОМИР ПРИЕМА Отчет за
състоянието на общинската собственост и резултатите от
нейното управление по видове и категории обекти за периода месец
ноември 2016 г. до месец ноември 2017 г.
/общ брой съветници-21, присъствали по време на поименното гласуване– 20/
/”за”- 11,“против”- няма, “въздържал се”- 9/

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 № 168
23.11.2017 г.
П Р О Т О К О Л № 11
Общински съвет-Радомир на свое заседание, проведено на 23.11.2017г. ,
обсъди втора точка от дневния ред –Докладни записки, Докладна записка,
вх.№ С-194/06.11.2017 г., относно Отчет за проектите, които изпълнява
община Радомир през периода 01.10.2016 г. – 31.10.2017 г., с вносител: Пламен
Алексиев-кмет на Община Радомир, както и становищата на ПК“Европейски,
национални и други програми и проекти, работа с децата и младежта, спорт
и туризъм“ и ПК „Бюджет, финанси и инвестиционна политика“.

След извършеното гласуване, на основание чл.21, ал.1,т.23 от
ЗМСМА, Общински съвет-Радомир прие
Р Е Ш Е Н И Е № 168

ОБЩИНСКИ
СЪВЕТ-РАДОМИР
ПРИЕМА
Отчет
за
разработени, внесени за финансиране и изпълнявани проекти, по
които Община Радомир е бенефициент или партньор, за периода
01.10.2016 г. – 31.10.2017 г.
/общ брой съветници-21, присъствали по време на гласуването– 21/
/”за”- 17,“против”- няма, “въздържал се”- 4/

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 № 169
23.11.2017 г.
П Р О Т О К О Л № 11
Общински съвет-Радомир на свое заседание, проведено на 23.11.2017г. ,
обсъди втора точка от дневния ред –Докладни записки, Докладна записка,
вх.№ С-204/17.11.2017 г., относно приемане на доклад за подготовката за
зимен сезон 2017-2018 г., с вносител: Пламен Алексиев-кмет на Община
Радомир, както и становището на ПК „Обществен ред, законност, местно
самоуправление и общинска собственост“.

След станалите разисквания и извършеното гласуване, на основание
чл.21, ал.1,т.23 от ЗМСМА, Общински съвет-Радомир прие
Р Е Ш Е Н И Е № 169

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-РАДОМИР ПРИЕМА Доклад за
подготовката за зимен сезон 2017 г. – 2018 г. и с цел предприемане
на превантивни мерки за осигуряване на нормалното
функциониране на инфраструктурата, снабдяването и услугите
за населението в Община Радомир.
/общ брой съветници-21, присъствали по време на гласуването– 21/
/”за”- 15,“против”- няма, “въздържал се”- 6/

СВЕТОСЛАВ КИРИЛОВ /П/
Председател на Общински съвет-Радомир

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

Р Е Ш Е Н И Е № 170
23.11.2017 г.
П Р О Т О К О Л № 11
Общински съвет-Радомир на свое заседание, проведено на 23.11.2017г. ,
обсъди втора точка от дневния ред –Докладни записки, Докладна записка,
вх.№ С-193/06.11.2017 г., относно подписване на анекс за удължаване срока на
ползвания от община Радомир кредит овърдрафт с още една година, с
вносител: Пламен Алексиев-кмет на Община Радомир, както и становищата
на ПК „Обществен ред, законност, местно самоуправление и общинска
собственост“ и ПК „Бюджет, финанси и инвестиционна политика“.

След станалите разисквания и извършеното поименно гласуване, на
основание чл.21, ал.1,т.10 от ЗМСМА, Общински съвет-Радомир прие
Р Е Ш Е Н И Е № 170

1. ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-РАДОМИР ДАВА СЪГЛАСИЕ за
кандидатстване пред „Интернешънъл Асет банк“ АД за поемане
на общински дълг при условията на чл.3, ал.2 от Закона за
общинския дълг с цел осигуряване на оборотни средства през 2018
година, при следните параметри:
Максимален размер на дълга – 275 000, 00 лева
Срок на издължаване на кредита – до 25.12.2018 година, с
възможност за предсрочно погасяване изцяло или на части, без
такси за предсрочно погасяване и с възможност за удължаване с
още 12 месеца плюс 12 месеца;
Валута на дълга – лева;
Вид на дълга – дълг, поет с договор за общински заем;
Условия за погасяване – еднократно;
Максимален лихвен процент – 6-месечен SOFIBOR+надбавка
от 4 %;
Такси и комисионни – съгласно Тарифата на банката и
конкретното договаряне на параметрите по кредита;
2.ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-РАДОМИР ДАВА СЪГЛАСИЕ за
предварително изпълнение на параметрите по точка 1.

Обезпечение:
-Особен залог по реда на ЗОЗ на бъдещи приходи в размер на
275 000 лева;
-Особен залог по реда на ЗОЗ на изравнителна субсидия от РБ
в размер на не по-малко от 1 163 000 лева, дължима от 01.01.2018
година до 31.12.2018 година;
-Залог по реда за договорите за финансово обезпечение върху
следната сметка на общината в „Интернешънъл Асет банк“АД –
BG57IDBG74783100466900;
-Запис на заповед в размера на кредита, дължимите лихви,
такси и комисионни, подписан от кмета;
При анексиране на кредита ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-РАДОМИР
ДАВА СЪГЛАСИЕ и УПЪЛНОМОЩАВА кмета на Община
Радомир да извърши необходимите действия пред банката за
извършване на анексирането и при необходимост да предоставя
допълнително обезпечение, да предприема и други действия,
включително евентуално удължаване на срока на залога и други,
както и да подписва нов запис на заповед за новия срок.
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-РАДОМИР ВЪЗЛАГА и ДЕЛЕГИРА
права на кмета на община Радомир да представлява община
Радомир пред „Интернешънъл Асет банк“ Ад, като подпише при
условия, каквито договори с банката договаря за кредит, да
учреди обезпеченията в полза на банката и да подпише всички
свързани с тези сделки документи, включително анексиране на
кредита и обезпеченията, съгласно условията на настоящото
решение.
/общ брой съветници-21, присъствали по време на поименното гласуване– 21/
/”за”- 20,“против”- няма, “въздържал се”- 1/

СВЕТОСЛАВ КИРИЛОВ /П/
Председател на Общински съвет-Радомир

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

Р Е Ш Е Н И Е № 171
23.11.2017 г.
П Р О Т О К О Л № 11
Общински съвет-Радомир на свое заседание, проведено на 23.11.2017г. ,
обсъди втора точка от дневния ред –Докладни записки, Докладна записка,
вх.№ С-208/17.11.2017 г., относно изразяване на съгласие за монтиране на
мемориална плоча на сградата на футболен стадион в град Радомир, с
вносител: Пламен Алексиев-кмет на Община Радомир, както и становищата
на ПК „Обществен ред, законност, местно самоуправление и общинска
собственост“, ПК „Европейски, национални и други програми и проекти,
работа с децата и младежта, спорт и туризъм“ и ПК“Здравеопазване,
социална политика, образование, наука, култура и духовни дейности“.

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 № 171

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-РАДОМИР ДАВА СЪГЛАСИЕ върху
фасадата на сградата на общински стадион град Радомир да бъде
монтирана мемориална плоча, отбелязваща деветдесет години от
основаването на футболен клуб „Струмска слава-1927 г.“ град
Радомир.
/общ брой съветници-21, присъствали по време на поименното гласуване– 21/
/”за”- 21,“против”- няма, “въздържал се”- няма/

СВЕТОСЛАВ КИРИЛОВ /П/
Председател на Общински съвет-Радомир

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

Р Е Ш Е Н И Е № 172
23.11.2017 г.
П Р О Т О К О Л № 11
Общински съвет-Радомир на свое заседание, проведено на 23.11.2017г. ,
обсъди втора точка от дневния ред –Докладни записки, Докладна записка,
вх.№ С-205/17.11.2017 г., относно учредяване на безвъзмездно право на ползване
на ФК „Струмска слава-1927“ град Радомир на мобилно спортно съоръжение –
общинска собственост, с вносител: Пламен Алексиев-кмет на Община
Радомир, както и становищата на ПК „Обществен ред, законност, местно
самоуправление и общинска собственост“, ПК „Европейски, национални и
други програми и проекти, работа с децата и младежта, спорт и туризъм“.

След станалите разисквания и извършеното поименно гласуване,
Общински съвет-Радомир прие
Р Е Ш Е Н И Е № 172

1. На основание чл.21, ал.1,т.8 от ЗМСМА, чл.39, ал.5 от ЗОС,
във връзка с чл.11, ал.2, т.4 от Закона за физическото възпитание и
спорта, чл.60 от Наредба за общинската собственост и във връзка
със сключен Договор № 15/01.03.2012 г., за предоставяне за
безвъзмездно право на ползване на общински спортен обект –
стадион, ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-РАДОМИР УЧРЕДЯВА безвъзмездно
право на ползване на ФК „Струмска слава-1927“ град Радомир на
мобилно спортно съоръжение – общинска собственост, находящо се
в имот публична общинска собственост, представляващ поземлен
имот с идентификатор 61577.504.207 /шестдесет и една хиляди
петстотин седемдесет и седем, точка, петстотин и четири,
точка, двеста и седем/, съгласно кадастралната карта и
кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-1875/10.11.2015 година на Изпълнителен директор на АГКК, с начин на
трайно ползване: стадион, актуван с АОС № 3620 от 07.06.2017
година, за срок до 01.03.2022 година, съгласно срока определен в
Договор № 15/01.03.2012 г.

2.ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-РАДОМИР ВЪЗЛАГА на кмета на
община Радомир да сключи допълнително споразумение /анекс/ с
ФК „Струмска слава-1927“ град Радомир към Договор №
15/01.03.2012 г.

/общ брой съветници-21, присъствали по време на поименното гласуване– 21/
/”за”- 12,“против”- няма, “въздържал се”- 9/

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 № 173
23.11.2017 г.
П Р О Т О К О Л № 11
Общински съвет-Радомир на свое заседание, проведено на 23.11.2017г. ,
обсъди втора точка от дневния ред –Докладни записки, Докладна записка,
вх.№ С-198/15.11.2017 г., относно приемане на годишен план за ползване на
дървесина от горските територии – общинска собственост през 2018 година, с
вносител: Пламен Алексиев-кмет на Община Радомир, както и становището
на ПК „Стопанска политика, земеделие, гори, екология, устройство на
територията,
строителство,
транспорт,
приватизационен
и
следприватизационен контрол“.
След извършеното поименно гласуване, на основание чл.21, ал.1,т.23 от ЗМСМА, във
връзка с чл.114, ал.1 от ЗГ и чл.7, ал.1,ал.3, ал.4 от Наредба за условията и реда за възлагане
изпълнението на дейности в горските територии държавна и общинска собственост и за
ползването на дървесина и недървесни горски продукти от тях, Общински съвет-Радомир
прие

Р Е Ш Е Н И Е № 173
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-РАДОМИР:
1. ПРИЕМА обема на ползване от горските територии – общинска
собственост за 2018 година да бъде в рамките на подписаните през 2017 г.
договори за продажба на дървесина.
2. Допълнителни количества да бъдат включени само в случаите, когато
се налага извеждане на санитарни сечи, поради нападение от вредители,
довело до влошаване здравословното състояние и съхнене на дървостоите.
3. Ползването да бъде планирано и осъществено в съответствие с
Горскостопанския план на община Радомир, утвърден със Заповед № РД-05511/07.11.2013 г. на РДГ Кюстендил и изискванията на Закона за горите и
подзаконовите нормативни актове.
/общ брой съветници-21, присъствали по време на поименното гласуване– 19/
/”за”- 16,“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 № 174
23.11.2017 г.
П Р О Т О К О Л № 11
Общински съвет-Радомир на свое заседание, проведено на 23.11.2017г. ,
обсъди втора точка от дневния ред –Докладни записки, Докладна записка,
вх.№ С-195/07.11.2017 г., относно предоставяне на имоти-полски пътища,
определени по реда на чл.37в от ЗСПЗЗ, за стопанската 2017-2018 г., с
вносител: Пламен Алексиев-кмет на Община Радомир, както и становището
на ПК „Стопанска политика, земеделие, гори, екология, устройство на
територията,
строителство,
транспорт,
приватизационен
и
следприватизационен контрол“.

След извършеното поименно гласуване, на основание чл.21, ал.1,т.8
от ЗМСМА и чл.37в, ал.16 и ал.17 от ЗСПЗЗ, Общински съвет-Радомир
прие
Р Е Ш Е Н И Е № 174

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-РАДОМИР:
I.ДАВА СЪГЛАСИЕ да се предоставят за временно и възмездно ползване
за стопанската 2017/2018 г. общинските полски пътища, заявени от
земеделските производители и включени в съответните блокове за земеделско
ползване, определени със Заповед на директора на областна дирекция
„Земеделие“-град Перник по цена в размер на средното рентно плащане за
съответното землище, но не по-малко от размера на годишния наем в лв/дка
при ползване на земеделска земя от общинския поземлен фонд.
II. Ползвателите, на които са предоставени полските пътища са длъжни
да осигурят достъп до имотите, декларирани и заявени за ползване в реални
граници през стопанската 2017/2018 г.
III. УПЪЛНОМОЩАВА кмета на общината да сключи договори за
ползване на полските пътища.
/общ брой съветници-21, присъствали по време на поименното гласуване– 17/
/”за”- 17,“против”- няма, “въздържал се”- няма/

СВЕТОСЛАВ КИРИЛОВ /П/
Председател на Общински съвет-Радомир

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

Р Е Ш Е Н И Е № 175
23.11.2017 г.
П Р О Т О К О Л № 11
Общински съвет-Радомир на свое заседание, проведено на 23.11.2017г. ,
обсъди втора точка от дневния ред –Докладни записки, Докладна записка,
вх.№ С-206/17.11.2017 г., относно продажба на общинска недвижима
собственост – общински имот № 002021 представляващ земеделска земя –
ливада, находяща се в село Кондофрей, Община Радомир, с вносител: Пламен
Алексиев-кмет на Община Радомир, както и становищата на ПК
„Обществен ред, законност, местно самоуправление и общинска
собственост“ и ПК „Бюджет, финанси и инвестиционна политика“.

След станалите разисквания и извършеното поименно гласуване,
Общински съвет-Радомир прие
Р Е Ш Е Н И Е № 175

1. ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-РАДОМИР, на основание чл.8, ал.9 от
ЗОС ДОПЪЛВА годишната програма за управление и разпореждане
с общинска собственост за 2017 година /приета с решение № 216 по
протокол № 11 от 20.12.2013 г. – списък на недвижимите имотичастна общинска собственост за продажба по ЗОС през 2017 г./ с
нова точка, в която вписва имот представляващ общински имот
№ 002021 /нула нула две нула две едно/, представляващ земеделска
земя – ливада, находяща се в село Кондофрей, община Радомир,
м.“Мала ливада“ целият с площ от 1,373 дка /един декар и триста
седемдесет и три кв.м./, ведно с масивна едноетажна сграда със
застроена площ от 99 кв.м., построена 1980 г., при граници и съседи:
имот № 055001 – ливада на наследниците на Симеон Станоев
Дупкин и др.; имот № 002016 – ливада на Ангел Николов Богев;
имот № 002015 – ливада на наследниците на Георги Васев Веселин и
др. и имот № 000182 – полски път на община Радомир, актувани с
АОС № 3746/14.11.2017 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.43, ал.1 и
чл.93 от Наредба за общинската собственост, ДАВА СЪГЛАСИЕ
за продажба чрез търг с явно наддаване на общински имот №

002021 /нула нула две нула две едно/, представляващ земеделска
земя – ливада, находяща се в село Кондофрей, община Радомир,
м.“Мала ливада“ целият с площ от 1,373 дка /един декар и триста
седемдесет и три кв.м./, ведно с масивна едно етажна сграда със
застроена площ от 99 кв.м., построена 1980 г. при граници и съседи:
имот № 055001 – ливада на наследниците на Симеон Станоев
Дупкин и др.; имот № 002016 – ливада на Ангел Николов Богев;
имот № 002015 – ливада на наследниците на Георги Васев Веселин и
др. и имот № 000182 – полски път на община Радомир, актувани с
АОС № 3746/14.11.2017 г. при първоначална тръжна цена от 6 625.70
лв./шест хиляди шестотин двадесет и пет лева и седемдесет
стотинки/, 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
продажба със спечелилия търга.
/общ брой съветници-21, присъствали по време на поименното гласуване– 19/
/”за”- 18,“против”- 1, “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 № 176
23.11.2017 г.
П Р О Т О К О Л № 11
Общински съвет-Радомир на свое заседание, проведено на 23.11.2017г. ,
обсъди втора точка от дневния ред –Докладни записки, Докладна записка,
вх.№ С-196/07.11.2017 г., относно предоставяне на имоти, придобити от
общината по чл.19, ал.2 от ЗСПЗЗ по искане на ОСЗ-Радомир, на граждани –
ливада, находяща се в землището на град Радомир, м.“Широки дол“, с
вносител: Пламен Алексиев-кмет на Община Радомир, както и становището
на ПК“Стопанска политика, земеделие, гори, екология, устройство на
територията,
строителство,
транспорт,
приватизационен
и
следприватизационен контрол“.

След извършеното поименно гласуване, във връзка с искане с вх.№
АО-48-00-883/25.10.2017 г. постъпило от общинска служба по земеделие –
град Радомир, направено по реда на § 27, ал.2,т.1 от ПЗР на ЗИДЗСПЗЗ за
предоставянето на земи от общинския поземлен фонд на собственици с
признато право на възстановяване в землището на град Радомир,
Общински съвет-Радомир прие
Р Е Ш Е Н И Е № 176

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-РАДОМИР ПРЕДОСТАВЯ на наследници
на Петър Христов Аспров – бивш жител на град Радомир имот №
61577.41.213 – 5000 кв.м. – ливада, находяща се в землището на град
Радомир, м.“Широки дол“, актуван с АОС № 3492/29.06.2017 г.,
придобит от общината по реда на чл.19, ал.2 от ЗСПЗЗ.
/общ брой съветници-21, присъствали по време на поименното гласуване– 21/
/”за”- 17,“против”- 1, “въздържал се”- 3/

СВЕТОСЛАВ КИРИЛОВ /П/
Председател на Общински съвет-Радомир

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

Р Е Ш Е Н И Е № 177
23.11.2017 г.
П Р О Т О К О Л № 11
Общински съвет-Радомир на свое заседание, проведено на 23.11.2017г. ,
обсъди втора точка от дневния ред –Докладни записки, Докладна записка,
вх.№ С-202/17.11.2017 г., относно отпускане на финансова помощ на Джулия
Росенова Пенева чрез Росен Милков Пенев – баща, жители на град Радомир,
както и становищата на ПК „Здравеопазване, социална политика,
образование, наука, култура и духовни дейности“ и ПК „Бюджет, финанси и
инвестиционна политика“.

След извършеното поименно гласуване, на основание чл.11, ал.1 и
ал.2 от ЗСП, чл.21, ал.1,т.23 от ЗМСМА и Раздел I, чл.2, ал.2 от Правила
за реда и начина за отпускане на еднократна финансова помощ, Общински
съвет-Радомир прие
Р Е Ш Е Н И Е № 177

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-РАДОМИР ДАВА СЪГЛАСИЕ да бъде
отпусната финансова помощ в размер на 500 /петстотин/ лева на
Джулия Росенова Пенева чрез Росен Милков Пенев – баща, жители
на град Радомир, ж.к. „НОЕ“ бл.3, ап.87, ет.13.
/общ брой съветници-21, присъствали по време на поименното гласуване– 21/
/”за”- 21,“против”- няма, “въздържал се”- няма/

СВЕТОСЛАВ КИРИЛОВ /П/
Председател на Общински съвет-Радомир

