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 № 133
29.08.2017 г.
ПРОТОКОЛ №8
Общински съвет-Радомир на свое заседание, проведено на 29.08.2017г. ,
обсъди втора точка от дневния ред –Докладни записки, Докладна записка,
вх.№ С-154/14.08.2017 г., относно промяна в състава на Наблюдателна комисия
към Общински съвет-Радомир,с вносител: Светослав Кирилов – председател
на Общински съвет-Радомир, както и становището на ПК „Обществен ред,
законност, местно самоуправление и общинска собственост“.

След извършеното гласуване, на основание, чл.21, ал.1,т.1 от
ЗМСМА и чл.170 от Закона за изпълнение на наказанията и задържането
под стража, Общински съвет-Радомир прие
Р Е Ш Е Н И Е № 133

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-РАДОМИР ПРАВИ следната промяна в
състава на Наблюдателната комисия:
1.На мястото на Иванка Георгиева Василева – заместник
председател на комисията избира Елисавета Йорданова Кирилова
– началник отдел „Култура, образование, социални дейности и
спорт“ в Община Радомир;
2.На мястото на Емилия Огнянова Балабанова – член на
комисията избира Виолина Красимирова Иванова – 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– 19/
/”за”- 19,“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 № 134
29.08.2017 г.
ПРОТОКОЛ №8
Общински съвет-Радомир на свое заседание, проведено на 29.08.2017г. ,
обсъди втора точка от дневния ред –Докладни записки, Докладна записка,
вх.№ С-164/18.08.2017 г., относно промяна в състава на Общинската комисия
по безопасност на движението,с вносител: Пламен Алексиев-кмет на Община
Радомир, както и становището на ПК „Обществен ред, законност, местно
самоуправление и общинска собственост“.

След извършеното гласуване, на основание чл.21, а.1,т.1 и чл.44, ал.1
от ЗМСМА, параграф 1а, ал.2 от допълнителните разпоредби на Закона
за движение по пътищата, Общински съвет-Радомир прие
Р Е Ш Е Н И Е № 134

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-РАДОМИР ПРИЕМА да се извърши
промяна в състава на общинската комисия по безопасност на
движението, както следва: На мястото на полицейски инспектор
Ивайло Методиев Александров – член на общинската комисия по
безопасност на движението да бъде избран Станислав Петров
Недински – полицейски инспектор в звено „Пътен контрол“ на
група „Охранителна полиция“ при Районно управление град
Радомир.
/общ брой съветници-21, присъствали по време на гласуването– 19/
/”за”- 17,“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 № 135
29.08.2017 г.
ПРОТОКОЛ №8
Общински съвет-Радомир на свое заседание, проведено на 29.08.2017г. ,
обсъди втора точка от дневния ред –Докладни записки, Докладна записка,
вх.№ С-163/18.08.2017 г., относно анализ на състоянието на образователната
система в Община Радомир и готовност за започване на учебната 2017-2018
година,с вносител: Пламен Алексиев-кмет на Община Радомир, както и
становището на ПК „Здравеопазване, социална политика, образование, наука,
култура и духовни дейности“.

След станалите разисквания и извършеното гласуване, на основание
чл.17, ал.1,т.3, във връзка с чл.21, ал.1,т.23 от ЗМСМА, Общински съветРадомир прие
Р Е Ш Е Н И Е № 135
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-РАДОМИР ПРИЕМА Анализ на
състоянието на образователната система в Община Радомир и
готовност за започване на учебната 2017-2018 година.

/общ брой съветници-21, присъствали по време на гласуването– 19/
/”за”- 18,“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 № 136
29.08.2017 г.
ПРОТОКОЛ №8
Общински съвет-Радомир на свое заседание, проведено на 29.08.2017г. ,
обсъди втора точка от дневния ред –Докладни записки, Докладна записка,
вх.№ С-152/14.08.2017 г., относно предложение за включване в списъка на
средищните детски градини и училища,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, Общински
съвет-Радомир прие
Р Е Ш Е Н И Е № 136
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-РАДОМИР, на основание чл.53, ал.2 и ал.5
от Закона за предучилищното и училищното образование, обн.ДВ
бр.79 от 13.10.2015 г., в сила от 01.08.2016 г. и във връзка с чл.3, ал.1
от Постановление № 128 на Министерски съвет от 29.06.2017 г.
обн. ДВ бр.53 от 04.07.2017 г. за определяне на критерии за
включване в Списъка на средищните детски градини и училища,
ПРЕДЛАГА:
1.Детска градина „Радомирче“
град Радомир, ул.“Училищна“ № 30
2.Основно училище „Христо Смирненски“
град Радомир, ул.“Братя Миленкови“ № 28
3.Основно училище „Иван Вазов“
село Извор, Община Радомир

4.Основно училище „Христо Ботев“
село Гълъбник, Община Радомир
да бъдат включени в списъка на средищните детски градини и
училища за учебната 2017/2018 година.

/общ брой съветници-21, присъствали по време на гласуването– 19/
/”за”- 19,“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 № 137
29.08.2017 г.
ПРОТОКОЛ №8
Общински съвет-Радомир на свое заседание, проведено на 29.08.2017г. ,
обсъди втора точка от дневния ред –Докладни записки, Докладна записка,
вх.№ С-153/14.08.2017 г., относно предложение за определяне на защитените
детски градини и защитените училища,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, Общински съвет-Радомир прие

Р Е Ш Е Н И Е № 137
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-РАДОМИР, на основание чл.54, ал.2, ал.4, ал.5 и ал.6
от Закона за предучилищното и училищното образование, обн.ДВ бр.79 от
13.10.2015 г., в сила от 01.08.2016 г. и чл.2, ал.1 от Постановление № 121 на
Министерски съвет от 23.06.2017 г., обн.ДВ бр.51 от 27.06.2017 г. за приемане на
критерии за определяне на защитените детски градини и защитените
училища и на условия, и ред за тяхното допълнително финансиране,
ПРЕДЛАГА:
1.Основно училище „Иван Вазов“
село Извор, Община Радомир
2.Основно училище „Христо Ботев“
село Дрен, Община Радомир
да бъдат определени за защитени училища за учебната 2017/2018 година.
/общ брой съветници-21, присъствали по време на гласуването– 19/
/”за”- 19,“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 № 138
29.08.2017 г.
ПРОТОКОЛ №8
Общински съвет-Радомир на свое заседание, проведено на 29.08.2017г. ,
обсъди втора точка от дневния ред –Докладни записки, Докладна записка,
вх.№ С-162/18.08.2017 г., относно маломерни и слети паралелки в училищата
на Община Радомир за учебната 2017/2018 година,с вносител: Пламен
Алексиев-кмет на Община Радомир, както и становището на ПК
„Здравеопазване, социална политика, образование, наука, култура и духовни
дейности“.

След станалите разисквания и извършеното поименно гласуване,
Общински съвет-Радомир прие
Р Е Ш Е Н И Е № 138

1.ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-РАДОМИР, на основание чл.11, ал.1, т.2
и т.3, ал.5 и ал.3, т.2 от Наредба № 7 от 29.12.2000 г. на МОН за
определяне броя на учениците и на децата в паралелките и в
групите на училищата, детските градини и обслужващите звена,
мотивирано искане, вх.№ АО-48-00-616 от 17.08.2017 г. на Катя
Кръстева – директор на ОУ „Христо Ботев“ село Гълъбник и
становище на началника на РУО град Перник, ДАВА СЪГЛАСИЕ
през учебната 2017/2018 година в ОУ „Христо Ботев“ село Гълъбник
да бъде формирана една самостоятелна паралелка:
VI клас – 11 ученици
и РАЗРЕШАВА дофинансиране на стойност 5196.00 лева.
2.ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-РАДОМИР, на основание чл.11, ал.1,т.3,
ал.2 и ал.5, т.2 от Наредба № 7 от 29.12.2000 г. на МОН за
определяне броя на учениците и на децата в паралелките и в
групите на училищата, детските градини и обслужващите звена,
мотивирано искане, вх.№ АО-48-00-616 от 17.08.2017 г. на Катя

Кръстева – директор на ОУ „Христо Ботев“ село Гълъбник и
становище на началника на РУО-Перник, ДАВА СЪГЛАСИЕ през
учебната 2017/2018 година в ОУ „Христо Ботев“ село Гълъбник да
бъдат формирани слети паралелки, както следва:
I – III клас – 10 ученици
II - IV клас – 10 ученици
V – VII клас – 18 ученици
3. ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-РАДОМИР, на основание чл.11, ал.1,
т.2, ал.2 и ал.4 от Наредба № 7 от 29.12.2000 г. на МОН за
определяне броя на учениците и на децата в паралелките и в
групите на училищата, детските градини и обслужващите звена,
мотивирано искане, вх.№ АО-48-00-591 от 15.08.2017 г. – директор
на СУ „Св.Св.Кирил и Методий“ град Радомир и становище на
началника на РУО-Перник, ДАВА СЪГЛАСИЕ през учебната
2017/2018 година в СУ „Св.СВ.Кирил и Методий“ град Радомир да
бъде формирана самостоятелна маломерна паралелка, както
следва:
VII „а“ клас – 17 ученици
IX клас – непрофилирана паралелка – 11 ученици
X“б“ клас – профилирана паралелка – 11 ученици
и РАЗРЕШАВА дофинансиране на стойност 21 000.00 /двадесет и
една хиляди/лева.
/общ брой съветници-21, присъствали по време на поименното гласуване– 19/
/”за”- 19,“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 № 139
29.08.2017 г.
ПРОТОКОЛ №8
Общински съвет-Радомир на свое заседание, проведено на 29.08.2017г. ,
обсъди втора точка от дневния ред –Докладни записки, Докладна записка,
вх.№ С-161/18.08.2017 г., относно приемане на решение за изработване на
подробен устройствен план – план за регулация и застрояване в обхват
поземлени имоти с номера 070135 и 070136 по КВС на землището на село Долна
Диканя, местност „Маклище“, Община Радомир,с вносител: Пламен Алексиевкмет на Община Радомир, както и становището на ПК „Стопанска
политика, земеделие, гори, екология, устройство на територията,
строителство, транспорт, приватизационен и следприватизационен
контрол“.
След станалите разисквания и извършеното гласуване, на основание чл.124а, ал.1 от ЗУТ,
Общински съвет-Радомир прие

Р Е Ш Е Н И Е № 139
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-РАДОМИР:
1.На основание чл.124, ал.1 от ЗУТ, във връзка с чл.1245б, ал.1 от ЗУТ,
ОДОБРЯВА задание за изработване на ПУП-ПРЗ в обхват поземлени имоти с
номера 070135 и 070136 по КВС на землището на село Долна Диканя,
местността „Маклище“, Община Радомир.
2. На основание чл.124, ал.1 от ЗУТ ПРИЕМА да бъде изработен ПУП-ПРЗ
в обхват поземлени имоти с номера 070135 и 070136 по КВС на землището на
село Долна Диканя, местността „Маклище“, Община Радомир, съгласно
одобреното в точка 1 на настоящото решение задание по възлагане и за
сметка на заинтересованите лица. Допълнителни указания по обема и
съдържанието на ПУП-ПРЗ да се дадат от главен архитект на Община
Радомир.
На основание чл.124б, ал.4 от ЗУТ решението на Общински съветРадомир по чл.124, ал.1 не подлежи на оспорване.
/общ брой съветници-21, присъствали по време на гласуването– 19/
/”за”- 15,“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 № 140
29.08.2017 г.
ПРОТОКОЛ №8
Общински съвет-Радомир на свое заседание, проведено на 29.08.2017г. ,
обсъди втора точка от дневния ред –Докладни записки, Докладна записка,
вх.№ С-155/17.08.2017 г., относно отдаване под наем на общински имотипублична общинска собственост-общинско помещение, находящо се в
сградата на кметство село Владимир, Община Радомир, за извършване на
пощенски услуги,с вносител: Пламен Алексиев-кмет на Община Радомир,
както и становищата на ПК „Бюджет, финанси и инвестиционна политика“
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, 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 съвет-Радомир прие

Р Е Ш Е Н И Е № 140
1.ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-РАДОМИР ДАВА СЪГЛАСИЕ за отдаване под
наем чрез публично оповестен търг с явно наддаване на общински имот –
публична общинска собственост, представляващ общинско помещение,
находящо се в сградата на кметство село Владимир, Община Радомир с площ
от 14 кв.м. /четиринадесет квадратни метра/ 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.4 от Тарифа за определяне на наемните цени на общински имоти
на територията на Община Радомир, отдавани под наем по реда на Наредба
за общинската собственост, приета с Решение № 60/26.04.2013 г. на Общински
съвет-Радомир, за срок от 5 /пет/ години.
2.ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-РАДОМИР ВЪЗЛАГА на кмета на Община
Радомир да проведе процедурата по търга, съгласно Наредба за общинската
собственост и сключи договор за наем със спечелилия търга.
/общ брой съветници-21, присъствали по време на поименното гласуване– 19/
/”за”- 19,“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 № 141
29.08.2017 г.
ПРОТОКОЛ №8
Общински съвет-Радомир на свое заседание, проведено на 29.08.2017г. ,
обсъди втора точка от дневния ред –Докладни записки, Докладна записка,
вх.№ С-156/17.08.2017 г., относно отдаване под наем на общински имотипублична общинска собственост-общинско помещение, находящо се в
сградата на кметство село Горна Диканя, Община Радомир, за извършване на
пощенски услуги,с вносител: Пламен Алексиев-кмет на Община Радомир,
както и становищата на ПК „Бюджет, финанси и инвестиционна политика“
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, 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 съвет-Радомир прие

Р Е Ш Е Н И Е № 141
1.ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-РАДОМИР ДАВА СЪГЛАСИЕ за отдаване под
наем чрез публично оповестен търг с явно наддаване на общински имот –
публична общинска собственост, представляващ общинско помещение,
находящо се в сградата на кметство село Горна Диканя, Община Радомир с
площ от 16 кв.м. /шестнадесет квадратни метра/ 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.4 от Тарифа за определяне на наемните цени на общински имоти
на територията на Община Радомир, отдавани под наем по реда на Наредба
за общинската собственост, приета с Решение № 60/26.04.2013 г. на Общински
съвет-Радомир, за срок от 5 /пет/ години.
2.ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-РАДОМИР ВЪЗЛАГА на кмета на Община
Радомир да проведе процедурата по търга, съгласно Наредба за общинската
собственост и сключи договор за наем със спечелилия търга.
/общ брой съветници-21, присъствали по време на поименното гласуване– 19/
/”за”- 19,“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 № 142
29.08.2017 г.
ПРОТОКОЛ №8
Общински съвет-Радомир на свое заседание, проведено на 29.08.2017г. ,
обсъди втора точка от дневния ред –Докладни записки, Докладна записка,
вх.№ С-157/17.08.2017 г., относно отдаване под наем на общински имотипублична общинска собственост-общинско помещение, находящо се в
сградата на кметство село Гълъбник, Община Радомир, за извършване на
пощенски услуги,с вносител: Пламен Алексиев-кмет на Община Радомир,
както и становищата на ПК „Бюджет, финанси и инвестиционна политика“
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, 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 съвет-Радомир прие

Р Е Ш Е Н И Е № 142
1.ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-РАДОМИР ДАВА СЪГЛАСИЕ за отдаване под
наем чрез публично оповестен търг с явно наддаване на общински имот –
публична общинска собственост, представляващ общинско помещение,
находящо се в сградата на кметство село Гълъбник, Община Радомир с площ
от 27 кв.м. /двадесет и седем квадратни метра/ 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.4 от Тарифа за определяне на наемните цени на общински имоти на
територията на Община Радомир, отдавани под наем по реда на Наредба за
общинската собственост, приета с Решение № 60/26.04.2013 г. на Общински
съвет-Радомир, за срок от 5 /пет/ години.
2.ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-РАДОМИР ВЪЗЛАГА на кмета на Община
Радомир да проведе процедурата по търга, съгласно Наредба за общинската
собственост и сключи договор за наем със спечелилия търга.
/общ брой съветници-21, присъствали по време на поименното гласуване– 19/
/”за”- 19,“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 № 143
29.08.2017 г.
ПРОТОКОЛ №8
Общински съвет-Радомир на свое заседание, проведено на 29.08.2017г. ,
обсъди втора точка от дневния ред –Докладни записки, Докладна записка,
вх.№ С-158/17.08.2017 г., относно отдаване под наем на общински имотипублична общинска собственост-общинско помещение, находящо се в
сградата на кметство село Извор, Община Радомир, за извършване на
пощенски услуги,с вносител: Пламен Алексиев-кмет на Община Радомир,
както и становищата на ПК „Бюджет, финанси и инвестиционна политика“
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, 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 съвет-Радомир прие

Р Е Ш Е Н И Е № 143
1.ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-РАДОМИР ДАВА СЪГЛАСИЕ за отдаване под
наем чрез публично оповестен търг с явно наддаване на общински имот –
публична общинска собственост, представляващ общинско помещение,
находящо се в сградата на кметство село Извор, Община Радомир с площ от
41 кв.м. /четиридесет и един квадратни метра/ 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.4 от Тарифа за определяне на наемните цени на
общински имоти на територията на Община Радомир, отдавани под наем по
реда на Наредба за общинската собственост, приета с Решение №
60/26.04.2013 г. на Общински съвет-Радомир, за срок от 5 /пет/ години.
2.ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-РАДОМИР ВЪЗЛАГА на кмета на Община
Радомир да проведе процедурата по търга, съгласно Наредба за общинската
собственост и сключи договор за наем със спечелилия търга.
/общ брой съветници-21, присъствали по време на поименното гласуване– 19/
/”за”- 19,“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 № 144
29.08.2017 г.
ПРОТОКОЛ №8
Общински съвет-Радомир на свое заседание, проведено на 29.08.2017г. ,
обсъди втора точка от дневния ред –Докладни записки, Докладна записка,
вх.№ С-159/17.08.2017 г., относно отдаване под наем на общински имотипублична общинска собственост-общинско помещение, находящо се в
сградата на кметство село Стефаново, Община Радомир, за извършване на
пощенски услуги,с вносител: Пламен Алексиев-кмет на Община Радомир,
както и становищата на ПК „Бюджет, финанси и инвестиционна политика“
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, 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 съвет-Радомир прие

Р Е Ш Е Н И Е № 144
1.ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-РАДОМИР ДАВА СЪГЛАСИЕ за отдаване под
наем чрез публично оповестен търг с явно наддаване на общински имот –
публична общинска собственост, представляващ общинско помещение,
находящо се в сградата на кметство село Стефаново, Община Радомир с
площ от 27 кв.м. /двадесет и седем квадратни метра/ 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.4 от Тарифа за определяне на наемните цени на
общински имоти на територията на Община Радомир, отдавани под наем по
реда на Наредба за общинската собственост, приета с Решение №
60/26.04.2013 г. на Общински съвет-Радомир, за срок от 5 /пет/ години.
2.ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-РАДОМИР ВЪЗЛАГА на кмета на Община
Радомир да проведе процедурата по търга, съгласно Наредба за общинската
собственост и сключи договор за наем със спечелилия търга.
/общ брой съветници-21, присъствали по време на поименното гласуване– 19/
/”за”- 19,“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 № 145
29.08.2017 г.
ПРОТОКОЛ №8
Общински съвет-Радомир на свое заседание, проведено на 29.08.2017г. ,
обсъди втора точка от дневния ред –Докладни записки, Докладна записка,
вх.№ С-160/17.08.2017 г., относно отдаване под наем на общински имотипублична общинска собственост-общинско помещение, находящо се в
сградата на кметство село Копаница, Община Радомир, за извършване на
пощенски услуги,с вносител: Пламен Алексиев-кмет на Община Радомир,
както и становищата на ПК „Бюджет, финанси и инвестиционна политика“
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, 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 съвет-Радомир прие

Р Е Ш Е Н И Е № 145
1.ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-РАДОМИР ДАВА СЪГЛАСИЕ за отдаване под
наем чрез публично оповестен търг с явно наддаване на общински имот –
публична общинска собственост, представляващ общинско помещение,
находящо се в сградата на кметство село Копаница, Община Радомир с площ
от 12.50 кв.м. /дванадесет цяло и петдесет стотни квадратни метра/ 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.4 от Тарифа за определяне на наемните цени на общински имоти на
територията на Община Радомир, отдавани под наем по реда на Наредба за
общинската собственост, приета с Решение № 60/26.04.2013 г. на Общински
съвет-Радомир, за срок от 5 /пет/ години.
2.ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-РАДОМИР ВЪЗЛАГА на кмета на Община
Радомир да проведе процедурата по търга, съгласно Наредба за общинската
собственост и сключи договор за наем със спечелилия търга.
/общ брой съветници-21, присъствали по време на поименното гласуване– 19/
/”за”- 19,“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 № 146
29.08.2017 г.
ПРОТОКОЛ №8
Общински съвет-Радомир на свое заседание, проведено на 29.08.2017г. ,
обсъди втора точка от дневния ред –Докладни записки, Докладна записка,
вх.№ С-168/28.08.2017 г., относно одобрено за финансиране проектно
предложение BG05М9ОР001-4.001-0034 „Знам какво, научи ме/покажи ми/ как“
по ОП „Развитие на човешките ресурси“, процедура за подбор на проекти
BG05М9ОР001-4.001 „Транснационални и дунавски партньорства за заетост и
растеж“,с вносител: Пламен Алексиев-кмет на Община Радомир.

След станалите разисквания и извършеното поименно гласуване,
на основание чл.21, ал.1,т.15 и чл.59 от ЗМСМА,Общински съветРадомир прие
Р Е Ш Е Н И Е № 146
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-РАДОМИР ОДОБРЯВА споразумение за
общинско сътрудничество между Сдружение „КРИБ ПЕРНИК“,
„Община Радомир“ и „EURICON LTD“ – Солун, Гърция по проект
BG05М9ОР001-4.001-0034 „Знам какво, научи ме /покажи ми/ как“
по ОП „Развитие на човешките ресурси“, процедура за подбор на
проекти BG05М9ОР001-4.001 „Транснационални и дунавски
партньорства за заетост и растеж“.
/общ брой съветници-21, присъствали по време на поименното гласуване– 19/
/”за”- 19,“против”- няма, “въздържал се”- няма/

СВЕТОСЛАВ КИРИЛОВ /П/
Председател на Общински съвет-Радомир

