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 № 96
31.07.2018 г.
ПРОТОКОЛ №7
Общински съвет-Радомир на свое заседание, проведено на 31.07.2018г. ,
обсъди първа точка от дневния ред –Докладни записки, Докладна записка,
вх.№ С-117/06.07.2018 г., относно Отчет за дейността на Общински съветРадомир и неговите комисии за периода от 01.01.2018 г. до 30.06.2018 г., с
вносител: Светослав Кирилов – председател на ОбС-Радомир, както и
становищата на ПК „Здравеопазване, социална политика, образование,
наука, духовни дейности“,ПК „Стопанска политика, земеделие, гори, екология,
устройство на територията, строителство, транспорт, приватизационен и
следприватизационен контрол“, ПК „Бюджет, финанси и инвестиционна
политика“, 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 по етика и
конфликт на интереси.

След извършеното гласуване, на основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА,
във връзка с чл.27, ал.6 от ЗМСМА, Общински съвет-Радомир прие
Р Е Ш Е Н И Е № 96

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-РАДОМИР ПРИЕМА Отчет за
дейността на Общинския съвет и неговите комисии за периода от
01.01.2018 г. до 30.06.2018 г.
/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 № 97
31.07.2018 г.
ПРОТОКОЛ №7
Общински съвет-Радомир на свое заседание, проведено на 31.07.2018г. ,
обсъди първа точка от дневния ред –Докладни записки, Докладна записка,
вх.№ С-138/18.07.2018 г., относно изпълнение на актовете на Общински съветРадомир за периода от 01.01.2018 г. до 30.06.2018 г., с вносител: Пламен
Алексиев-кмет на Община Радомир, както и становищата
на ПК
„Здравеопазване, социална политика, образование, наука, духовни
дейности“,ПК „Стопанска политика, земеделие, гори, екология, устройство
на
територията,
строителство,
транспорт,
приватизационен
и
следприватизационен контрол“, ПК „Бюджет, финанси и инвестиционна
политика“, 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 по етика и
конфликт на интереси.

След извършеното гласуване,на основание чл.21, ал.1,т.24 от
ЗМСМА, Общински съвет-Радомир прие
Р Е Ш Е Н И Е № 97
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-РАДОМИР ПРИЕМА Отчет за
изпълнение на актовете на Общинския съвет за периода 01.01.2018г.
до 30.06.2018 г.

/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 № 98
31.07.2018 г.
ПРОТОКОЛ №7
Общински съвет-Радомир на свое заседание, проведено на 31.07.2018г. ,
обсъди първа точка от дневния ред –Докладни записки, Докладна записка,
вх.№ С-136/18.07.2018 г., относно предложение за средищни училища и детски
градини, с вносител: Пламен Алексиев-кмет на Община Радомир, както и
становището на ПК „Здравеопазване, социална политика, образование, наука,
духовни дейности“.

След извършеното гласуване, Общински съвет-Радомир прие
Р Е Ш Е Н И Е № 98

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-РАДОМИР, на основание чл.53, ал.1, ал.2 и ал.5 от
Закона за предучилищно и училищно 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 Постановление № 128 на
Министерски съвет от 29.06.2017 г., обн.-ДВ, бр.53 от 04.07.2017 г. за
определяне на критериите за включване в списъка на средищните училища и
детски градини, 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 училища и детски градини за
учебната 2018/2019 г.
/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 № 99
31.07.2018 г.
ПРОТОКОЛ №7
Общински съвет-Радомир на свое заседание, проведено на 31.07.2018г. ,
обсъди първа точка от дневния ред –Докладни записки, Докладна записка,
вх.№ С-137/18.07.2018 г., относно предложение за защитени училища, с
вносител: Пламен Алексиев-кмет на Община Радомир, както и становището
на ПК „Здравеопазване, социална политика, образование, наука, духовни
дейности“.

След станалите разисквания и извършеното гласуване, на
основание чл.54, ал.2, ал.4, ал.5 и ал.6 от Закона за предучилищно и
училищно 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 определяне на
критериите за включване в списъка на защитените училища, Общински
съвет-Радомир прие
Р Е Ш Е Н И Е № 99
ОБЩИНСКИ
СЪВЕТ-РАДОМИР
ПРЕДЛАГА
основно
училище „Иван Вазов“ село Извор, община Радомир да бъде
включено в списъка на защитените училища за учебната 20182019г.
/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 № 100
31.07.2018 г.
ПРОТОКОЛ №7
Общински съвет-Радомир на свое заседание, проведено на 31.07.2018г. ,
обсъди първа точка от дневния ред –Докладни записки, Докладна записка,
вх.№ С-145/20.07.2018 г., относно маломерни и слети паралелки в училища на
територията на община Радомир за учебната 2018/2019 г., с вносител: Пламен
Алексиев-кмет на Община Радомир, както и становището на ПК
„Здравеопазване, социална политика, образование, наука, духовни дейности“.

След извършеното поименно гласуване, Общински съвет-Радомир

прие
Р Е Ш Е Н И Е № 100
1.ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-РАДОМИР, на основание чл.68,
ал.1,т.2 и т.3, ал.2, ал.3 и ал.4, т.1 и т.2 от Наредба за финансиране
на институциите в системата на предучилищното и училищното
образование на МОН, приета с ПМС № 219 от 05.09.2017г.
/обн.ДВ.бр.81 от 10 октомври 2017 г., изм.и доп. ДВ бр.31 от 10
април 2018 г./и мотивирано искане вх.№ АО-48-00-601/06.07.2018 г.
на Бойко Дзивев – директор на ОУ „Христо Ботев“ село Дрен,
ДАВА СЪГЛАСИЕ през учебната 2018/2019 година в ОУ „Христо
Ботев“ село Дрен да бъдат формирани слети паралелки, както
следва:
III – IV клас – 4 ученици – слята маломерна паралелка;
V клас – 7 ученици – самостоятелна паралелка;
VI – VII клас – 9 ученици – слята маломерна паралелка;
и РАЗРЕШАВА дофинансиране на стойност 17 536 лв./ в т.ч. 7 015
лв. – за 2018 г. и 10 521 лв. – за 2019 г./
2.ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-РАДОМИР, на основание чл.68,
ал.1,т.2 и т.3, ал.2, ал.3 и ал.4, т.1 и т.2 от Наредба за финансиране
на институциите в системата на предучилищното и училищното
образование на МОН, приета с ПМС № 219 от 05.09.2017 г. /обн.ДВ
бр.81 от 10 октомври 2017 г., изм. и доп. ДВ бр.31 от 10 април 2018
г./ и мотивирано искане, вх.№ АО-48-00-599/06.07.2018 г. на Петър

Петров – директор на ОУ „Христо Ботев“ село Гълъбник, ДАВА
СЪГЛАСИЕ през учебната 2018/2019 година в ОУ „Христо Ботев“
село Гълъбник да бъдат формирани слети паралелки, както следва:
II клас – слята паралелка – 9 ученици;
III-IV клас – слята паралелка – 4 ученици;
V-VI клас – слята паралелка – 17 ученици;
VII клас – самостоятелна паралелка – 8 ученици;
и РАЗРЕШАВА дофинансиране на стойност 16 440 лева /в т.ч. 6 576
лева – за 2018 година и 9 864 лева – за 2019 година/
3. ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-РАДОМИР, на основание чл.68,
ал.1,т.2 и т.3, ал.2, ал.3, ал.4 от Наредба за финансиране на
институциите в системата на предучилищното и училищното
образование на МОН, приета с ПМС № 219 от 05.09.2017 г. /обн.ДВ
бр.81 от 10 октомври 2017 г., изм. и доп. ДВ бр.31 от 10 април 2018
г./ и мотивирано искане, вх.№ АО – 48 – 00 – 596/06.07.2018 г. на
Маргарита Ананиева – директор на СУ „Св.Св.Кирил и Методий“
град Радомир, ДАВА СЪГЛАСИЕ през учебната 2018/2019 г. в СУ
„Св.Св.Кирил и Методий“- град Радомир да бъдат формирани
паралелки под минималния брой ученици, както следва:
Х клас – непрофилирана паралелка – 14 ученици;
XI клас – профилирана паралелка – 13 ученици
и РАЗРЕШАВА дофинансиране на стойност 11 000 лева /в т.ч. 4 400
лева – за 2018 година и 6 600 лева – за 2019 година/
/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 № 101
31.07.2018 г.
ПРОТОКОЛ №7
Общински съвет-Радомир на свое заседание, проведено на 31.07.2018г. ,
обсъди първа точка от дневния ред –Докладни записки, Докладна записка,
вх.№ С-142/19.07.2018 г., относно годишен отчет за касовото изпълнение на
бюджета, отчети за сметките за средства от Европейския съюз и отчет за
чужди средства на община Радомир за периода 01.01.-31.12.2017 г., с вносител:
Пламен Алексиев-кмет на Община Радомир, както и становищата на ПК
„Здравеопазване, социална политика, образование, наука, духовни
дейности“,ПК „Стопанска политика, земеделие, гори, екология, устройство
на
територията,
строителство,
транспорт,
приватизационен
и
следприватизационен контрол“, ПК „Бюджет, финанси и инвестиционна
политика“, 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 по етика и
конфликт на интереси.
След станалите разисквания и извършеното поименно гласуване, на основание
чл.21, ал.1,т.6 от ЗМСМА, чл.140 от Закона за публичните финанси, чл.41 от
Наредбата за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните
дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане
на бюджета на Община Радомир, Общински съвет-Радомир прие

Р Е Ш Е Н И Е № 101
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-РАДОМИР:
1.ПРИЕМА отчета за касовото изпълнение на бюджета на
Община Радомир към 31.12.2017 г. по приходите и разходите по
функции, дейности и параграфи в размер на 12 957 256 лева.
2.ПРИЕМА отчет за касовото изпълнение на сметките за
средства от Европейския съюз, администрирани от Националния
фонд /НФ/ - код 98 /KSF/ по приходите и разходите по функции,
дейности и параграфи към 31.12.2017 г. в размер на 700 458 лева.
3. ПРИЕМА отчет за касовото изпълнение на сметките за
средства
от
Европейския
съюз,
администрирани
от
Разплащателна агенция към ДФ „Земеделие“ – код 42 /RA/ по

приходите и разходите по функции, дейности и параграфи към
31.12.2017 г. в размер на 9 122 лева.
4. ПРИЕМА отчет за средствата и операциите по други
международни програми – код 97 /DMP/по приходите и разходите
по функции, дейности и параграфи към 31.12.2017 г. в размер на
9 346 лева.
5.ПРИЕМА отчет за операциите и наличностите по
сметките за чужди средства – код 33.
Неразделна част от настоящото решение са Приложения
№№ 1,2,3,4 и протокол от публично обсъждане на отчета за
касовото изпълнение на бюджета, отчети за сметките за
средствата от Европейския съюз и отчета за чужди средства за
2017 година.
/общ брой съветници-21, присъствали по време на поименното гласуване – 20/
/”за”- 12,“против”- 2, “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 № 102
31.07.2018 г.
ПРОТОКОЛ №7
Общински съвет-Радомир на свое заседание, проведено на 31.07.2018г. ,
обсъди първа точка от дневния ред –Докладни записки, Докладна записка,
вх.№ С-141/19.07.2018 г., относно предоставяне на годишен отчет за
състоянието на общинския дълг в община Радомир за периода 01.01.2017г.31.12.2017 г., с вносител: Пламен Алексиев-кмет на Община Радомир, както и
становищата на ПК „Здравеопазване, социална политика, образование, наука,
духовни дейности“,ПК „Стопанска политика, земеделие, гори, екология,
устройство на територията, строителство, транспорт, приватизационен и
следприватизационен контрол“, ПК „Бюджет, финанси и инвестиционна
политика“, 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 по етика и
конфликт на интереси.
След извършеното поименно гласуване, на основание чл.21, ал.1,т.6 от ЗМСМА, в
съответствие с разпоредбите на чл.9, ал.2 от Закона за общинския дълг и чл.140, ал.2 от
Закона за публичните финанси, Общински съвет-Радомир прие

Р Е Ш Е Н И Е № 102
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-РАДОМИР ПРИЕМА годишен отчет за
състоянието на общинския дълг на община Радомир към 31.12.2017 г. ведно с
Приложение № 1, както следва:
1.Размер на дълга към 01.01.2017 г.
437 175 лв.
2.Усвоен дълг през 2017 г.
275 000 лв.
3.Извършени погашения по главница през 2017г. 243 071 лв.
4.Извършени разходи по дълга за 2017 г.
в т.ч.: разходи за лихви
11 466 лв.
5.Общо извършени плащания по дълга
през 2017г.
254 537 лв.
6.Остатъчен размер на дълга към 31.12.2017 г. 469 104 лв.
/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 № 103
31.07.2018 г.
ПРОТОКОЛ №7
Общински съвет-Радомир на свое заседание, проведено на 31.07.2018г. ,
обсъди първа точка от дневния ред –Докладни записки, Докладна записка,
вх.№ С-143/19.07.2018 г., относно актуализиране на бюджета на община
Радомир за 2018 г.в частта за местни дейности, с вносител: Пламен Алексиевкмет на Община Радомир, както и становищата на ПК „Здравеопазване,
социална политика, образование, наука, духовни дейности“,ПК „Стопанска
политика, земеделие, гори, екология, устройство на територията,
строителство, транспорт, приватизационен и следприватизационен
контрол“,
ПК
„Бюджет,
финанси
и
инвестиционна
политика“,
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 по етика и конфликт на
интереси.
След извършеното поименно гласуване, на основание чл.21, ал.1,т.6 от ЗМСМА, във
връзка с чл.124, ал.2 и ал.4 от Закона за публичните финанси и чл.32, ал.2 от Наредба за
условията и реда за съставяне на бюджетна прогноза за местните дейности за следващите
три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на общинския бюджет на Община
Радомир, Общински съвет-Радомир прие

Р Е Ш Е Н И Е № 103
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-РАДОМИР:
I.ПРИЕМА актуализирания бюджет за местни дейности на
Община Радомир за 2018 година, както следва:
1.По приходите в размер на 6 596 234 лева, съгласно Приложение
№ 1.
1.1.УВЕЛИЧАВА приходната част на бюджета със 130 000 лв., в
т.ч.:
§§ 28-09 „Наказателни лихви от данъци“
било – 130 000 лв., става – 160 000 лв.
§§ 76-00 „Временни безлихвени заеми между бюджети и СЕС“
било – 49 700 лв., става – 149 700 лв.
2.По разходите в размер на 6 596 234 лева, съгласно Приложение
№ 2.

2.1.УВЕЛИЧАВА разходната част на бюджета със 130 000 лв., в
т.ч. увеличава бюджетните средства за местни дейности, както
следва:
Дейност 622 „Озеленяване“
било – 16 103 лв., става – 26 612 лв.
Дейност 714 „Спортни бази за спорт за всички“
Увеличение на субсидията на футболните клубове с 51 500
лв.
било – 90 000 лв., става – 140 000 лв.
Увеличение на капиталовите разходи по §§ 52-06,
финансирани от собствени средства с 30 000 лв.
било – 0, става – 30 000 лв.
II.ПРИЕМА дофинансиране на държавни дейности от местни
приходи, както следва:
-За дейност 530 „Центрове за настаняване от семеен тип“ – в
размер на 20 000 лв.;
-За дейност 322 „Неспециализирани училища“ – в размер на
17 991 лв.
III.ВЪЗЛАГА на кмета на Община Радомир да отрази
промените по съответните функции, дейности и параграфи на
единната бюджетна класификация.
/общ брой съветници-21, присъствали по време на поименното гласуване – 20/
/”за”- 17,“против”-2, “въздържал се”-1/

СВЕТОСЛАВ КИРИЛОВ/П/
Председател на Общински съвет-Радомир

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

Р Е Ш Е Н И Е № 104
31.07.2018 г.
ПРОТОКОЛ №7
Общински съвет-Радомир на свое заседание, проведено на 31.07.2018г. , обсъди
първа точка от дневния ред –Докладни записки, Докладна записка, вх.№ С144/19.07.2018 г., относно определяне обема и начина на ползване на дървесина от
общинските горски територии през 2019 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.23 от ЗМСМА, във
връзка с чл.114, ал.1 от Закона за горите 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 № 104
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-РАДОМИР:
1.ПРИЕМА обема на ползване на дървесина от горските територии –
общинска собственост за 2019 година да бъде в размер на 1700 куб.м. стояща
маса.
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.Да бъде възложено на юридическо или физическо лице, вписано в
публичния регистър по чл.235 или чл.241 от Закона за горите да извърши
маркиране на определените за сеч насаждения при начална цена, както следва:
възобновителни сечи в издънкови гори – 1.30 лв.;пробирка – 1.30 лв.; прореждане
– 1.50 лв; санитарна сеч/гола/ - 1.00 лв.за 1 куб.м. стояща маса дървесина.
4.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 – 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 № 105
31.07.2018 г.
ПРОТОКОЛ №7
Общински съвет-Радомир на свое заседание, проведено на 31.07.2018г. , обсъди
първа точка от дневния ред –Докладни записки, Докладна записка, вх.№ С151/20.07.2018 г., относно предоставяне на информация по проект изпълняван от
Министерство на регионалното развитие и благоустройството /МРРБ/ с
финансовата подкрепа на Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“ /ОПОС
2014-2020 г./и изразяване на предварително съгласие по отношение на бъдещото
ползване на имоти общинска собственост, с вносител: Пламен Алексиев-кмет на
Община Радомир, както и становищата на ПК „Здравеопазване, социална политика,
образование, наука, духовни дейности“,ПК „Стопанска политика, земеделие, гори,
екология,
устройство
на
територията,
строителство,
транспорт,
приватизационен и следприватизационен контрол“, ПК „Бюджет, финанси и
инвестиционна политика“, 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 по етика и конфликт на
интереси.

След станалите разисквания и извършеното гласуване, Общински
съвет-Радомир прие
Р Е Ш Е Н И Е № 105

1.ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-РАДОМИР ПРИЕМА предоставената
информация по проект за „Канализационни помпени станции КПС
1 и КПС 2 и тласкател за отпадъчни води до ПСОВ Батановци“ и
съпътстващите го проекти за водопровод и канализация.
2. ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-РАДОМИР, на основание чл.6 от
Наредба за общинската собственост, ИЗРАЗЯВА предварително
съгласие за имоти с идентификатори ПИ № 61577.74.3 и ПИ №
61577.505.3128 да се изработят подробни устройствени планове за
нуждите на проектния обект.
/общ брой съветници-21, присъствали по време на гласуването – 20/
/”за”- 11,“против”-3, “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 № 106
31.07.2018 г.
ПРОТОКОЛ №7
Общински съвет-Радомир на свое заседание, проведено на 31.07.2018г. , обсъди
първа точка от дневния ред –Докладни записки, Докладна записка, вх.№ С146/20.07.2018 г., относно приемане на решение съгласно чл.6 от Наредба за
общинската собственост, за изразяване на предварително съгласие за започване на
процедура по изменение на регулация, с която се засяга имот общинска собственост –
УПИ III-дневен център за работа с деца и младежи с увреждания, кв.92 по плана на
град Радомир, кв.“Арката“ /Любословие/, 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 гласуване, Общински
съвет-Радомир прие
Р Е Ш Е Н И Е № 106

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-РАДОМИР, на основание чл.6 от Наредба
за общинската собственост, ИЗРАЗЯВА предварително съгласие
за започване на процедура по изменение на регулация, с която УПИ
III – дневен център за работа с деца и младежи с увреждания, кв.92
по плана на град Радомир, кв.“Арката“, да се отреди за спортнообразователен център.
/общ брой съветници-21, присъствали по време на гласуването – 20/
/”за”- 14,“против”-2, “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 № 107
31.07.2018 г.
ПРОТОКОЛ №7
Общински съвет-Радомир на свое заседание, проведено на 31.07.2018г. , обсъди
първа точка от дневния ред –Докладни записки, Докладна записка, вх.№ С147/20.07.2018 г., относно приемане на решение за изработване на подробен
устройствен план – парцеларен план за линеен обект на техническата
инфраструктура, представляващ изместване на въздушна електропроводна линия
/ВЕЛ/ 20 кV Друган-село Долна Диканя, 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“ и ПК“Обществен ред,
законност, местно самоуправление и общинска собственост“.

След извършеното гласуване,
Общински съвет-Радомир прие

на основание чл.124, а.1 от ЗУТ,

Р Е Ш Е Н И Е № 107
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-РАДОМИР ОДОБРЯВА задание за изработване и
ПРИЕМА да бъде изработен подробен устройствен план – парцеларен план за
линеен обект на техническата инфраструктура – изместване на въздушна
електропроводна линия /ВЕЛ/ 20 кV Друган в частта на ПИ 22085.70.136 по
КВС за землището на село Долна Диканя, Община Радомир, с който план се
засягат имоти:
-22085.0.443 – полски път на община Радомир
-22085.0.502 – за автомагистрала – държавна собственост
-22085.70.135 – нива собственост на „Ефективни технологии“ЕООД
-22085.70.136 – нива собственост на „Ефективни технологии“ ЕООД
-22085.70.140 – нива собственост на „Ефективни технологии“ ЕООД
На основание чл.124б, ал.4 от ЗУТ решението на Общински съвет-Радомир
по чл.124, ал.1 не подлежи на оспорване.
/общ брой съветници-21, присъствали по време на гласуването – 18/
/”за”- 18,“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 № 108
31.07.2018 г.
ПРОТОКОЛ №7
Общински съвет-Радомир на свое заседание, проведено на 31.07.2018г. , обсъди
първа точка от дневния ред –Докладни записки, Докладна записка, вх.№ С148/20.07.2018 г., относно приемане на решение за изработване на подробен
устройствен план – парцеларен план за линеен обект на техническата
инфраструктура, представляващ водопроводно отклонение за захранване на обект
в ПИ 22085.70.136 по КВС за землището на село Долна Диканя, 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“ и
ПК“Обществен ред, законност, местно самоуправление и общинска собственост“.

След извършеното гласуване,
Общински съвет-Радомир прие

на основание чл.124, а.1 от ЗУТ,

Р Е Ш Е Н И Е № 108
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-РАДОМИР ОДОБРЯВА задание за изработване и
ПРИЕМА да бъде изработен подробен устройствен план – парцеларен план за
линеен
обект
на
техническата
инфраструктура, представляващ
водопроводно отклонение за захранване на бъдещ обект в ПИ 22085.70.136, с
който план от сервитутни права се засягат имоти:
-22085.0.113 – полски път на община Радомир
-22085.0.113 – полски път на община Радомир
-22085.0.113 – полски път на община Радомир
-22085.70.28 – нива собственост на „Ефективни енергии“ЕООД
На основание чл.124б, ал.4 от ЗУТ, решението на Общински съвет-Радомир
по чл.124, ал.1 не подлежи на оспорване.
/общ брой съветници-21, присъствали по време на гласуването – 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 № 109
31.07.2018 г.
ПРОТОКОЛ №7
Общински съвет-Радомир на свое заседание, проведено на 31.07.2018г. , обсъди
първа точка от дневния ред –Докладни записки, Докладна записка, вх.№ С149/20.07.2018 г., относно приемане на решение съгласно чл.6 от Наредба за
общинската собственост за изразяване на предварително съгласие за започване на
процедура по изменение на регулация, с която се създава място към имот частна
собственост – село Дрен, 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“ и ПК“Обществен ред, законност,
местно самоуправление и общинска собственост“.

След извършеното поименно гласуване, на основание чл.21, ал.1,т.8
от ЗМСМА и чл.6 от Наредба за общинската собственост, Общински
съвет-Радомир прие
Р Е Ш Е Н И Е № 109

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-РАДОМИР ИЗРАЗЯВА предварително
съгласие имот с площ от 184 кв.м., находящ се между улица с ОК
211-212 и УПИ IV-73, кв.12 по регулационния план на село Дрен,
община Радомир, да се придаде към УПИ IV-73, кв.12.
/общ брой съветници-21, присъствали по време на поименното гласуване – 16/
/”за”- 16,“против”-няма, “въздържал се”-няма/

СВЕТОСЛАВ КИРИЛОВ/П/
Председател на Общински съвет-Радомир

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

Р Е Ш Е Н И Е № 110
31.07.2018 г.
ПРОТОКОЛ №7
Общински съвет-Радомир на свое заседание, проведено на 31.07.2018г. , обсъди
първа точка от дневния ред –Докладни записки, Докладна записка, вх.№ С150/20.07.2018 г., относно приемане на решение за изработване на подробен
устройствен план – парцеларен план за линеен обект изграждане на оптична кабелна
свързаност по две независими трасета до базова станция, 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 извършеното гласуване, на основание чл.124, ал.1 от ЗУТ,
Общински съвет-Радомир прие
Р Е Ш Е Н И Е № 110

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-РАДОМИР ПРИЕМА да бъде изработен
подробен устройствен план-парцеларен план за линеен обект на
техническата инфраструктура, представляващ подземен оптичен
кабел, с който план се засягат имоти:
-61577.117.138 – пасище на община Радомир
-61577.117.134 – дере на община Радомир
-61577.117.115 – полски път на община Радомир
-61577.503.5054 – нива без данни за собственост
На основание чл.124б, ал.4 от ЗУТ, решението на Общински
съвет-Радомир по чл.124, ал.1 не подлежи на оспорване.
/общ брой съветници-21, присъствали по време на гласуването – 18/
/”за”- 18,“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 № 111
31.07.2018 г.
ПРОТОКОЛ №7
Общински съвет-Радомир на свое заседание, проведено на 31.07.2018г. , обсъди
първа точка от дневния ред –Докладни записки, Докладна записка, вх.№ С139/18.07.2018 г., относно продажба на общинска недвижима собственост – УПИ Vобщински в кв.15а по плана на село Долна Диканя, 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 извършеното поименно гласуване, Общински съвет-Радомир прие

Р Е Ш Е Н И Е № 111
1.ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-РАДОМИР, на основание чл.21,
ал.1,т.8 от ЗМСМА, чл.35, ал.3 от ЗОС и във връзка с чл.44, ал.1 и
ал.2, и чл.62, ал.1 и ал.2 от Наредба за общинската собственост,
ДАВА СЪГЛАСИЕ за продажба на УПИ V-общински в кв.15а по
плана на село Долна Диканя, Община Радомир с площ от 699 кв.м.,
отреден за жилищно строителство, одобрен със Заповед № РД-426/28.06.1984 г. на ОНС-Перник, актуван с АОС № 3873/26.06.2018 г.,
при граници: север-улица, изток – УПИ VI-общ., юг-край на
регулация и запад – УПИ IV-общ.на Гинка Петров Горолова с
постоянен адрес: село Долна Диканя, Община Радомир за сумата
от 3 900.42 лв./три хиляди и деветстотин лева и четиридесет и две
стотинки/, без включен ДДС, определена от лицензиран експерт
оценител и утвърдена от Общински съвет-Радомир.
2.ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-РАДОМИР ВЪЗЛАГА на кмета на
Община Радомир да сключи договор за продажба.
/общ брой съветници-21, присъствали по време на поименното гласуване – 18/
/”за”- 18,“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 № 112
31.07.2018 г.
ПРОТОКОЛ №7
Общински съвет-Радомир на свое заседание, проведено на 31.07.2018г. , обсъди
първа точка от дневния ред –Докладни записки, Докладна записка, вх.№ С140/18.07.2018 г., относно продажба на общинска недвижима собственост – УПИ I-26 в
кв.1 по плана на село Долни Раковец, 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“.

прие

След извършеното поименно гласуване, Общински съвет-Радомир
Р Е Ш Е Н И Е № 112

1.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 от
Наредбата за общинска собственост, ДАВА СЪГЛАСИЕ за
продажба чрез търг с явно наддаване на УПИ I-26 в кв.1 по плана на
село Долни Раковец, Община Радомир, с площ от 613 кв.м., отреден
за жилищно строителство, одобрен със Заповед № III-39/23.01.1969
г. на ОНС-Перник, при граници: север-УПИ XXVI-общ., изток – УПИ
II-26, юг-улица и запад-улица, актуван с АОС № 3837/12.04.2018 г.,
при първоначална тръжна цена от 3 169.21/три хиляди сто
шестдесет и девет лева и двадесет и една стотинки/ без включен
ДДС, определена от лицензиран оценител.
2.ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-РАДОМИР ВЪЗЛАГА на кмета на
Община Радомир да проведе процедурата по търга, съгласно
Наредба за общинската собственост и сключи договор за
продажбата със спечелилия търга.
/общ брой съветници-21, присъствали по време на поименното гласуване – 18/
/”за”- 18,“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 № 113
31.07.2018 г.
ПРОТОКОЛ №7
Общински съвет-Радомир на свое заседание, проведено на 31.07.2018г. , обсъди
първа точка от дневния ред –Докладни записки, Докладна записка, вх.№ С118/06.07.2018 г., относно предоставяне на имоти, придобити от общината по реда
на чл.19, ал.2 от ЗСПЗЗ по искане на ОСЗ-гр.Радомир на граждани – имоти в село
Прибой, Община Радомир, на наследници на Александър П.Илиев – бивш жител на село
Прибой, 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 извършеното поименно гласуване, във връзка с постъпило искане от Общинска
служба „Земеделие“ град Радомир с наш вх.№ АО-08-00-126/05.12.2017 г. направено по реда на
параграф 27, ал.2,т.1 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за изменение и
допълнение на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи/ЗИДДСПЗЗ/ за
предоставяне на земи от Общинския поземлен фонд на собственици с признато право на
възстановяване в землището на село Прибой, Община Радомир, Общински съвет-Радомир прие

Р Е Ш Е Н И Е № 113
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-РАДОМИР ПРЕДОСТАВЯ на наследници на
Александър П.Илиев – бивш жител на село Прибой, Община Радомир:
1.Имот № 070054 с площ от 1.438 дка с начин на трайно ползване –
ливада, категория на земята при неполивни условия трета, находящ се в
землището на село Прибой, в местността „Дома/Под махалата“, при граници
и съседи: имот№ 070053 – ливада, на Методи Александров Любенов; имот №
000655 – полски път на община Радомир; имот № 070031 – ливада на
наследници на Борис и др.Поп Стефанови; имот № 070055 – ливада на земи по
чл.19 от ЗСПЗЗ, актуван с АОС № 3821/12.04.2018 г., придобит от общината
по реда на чл.19, ал.2 от ЗСПЗЗ.
/общ брой съветници-21, присъствали по време на поименното гласуване – 18/
/”за”- 16,“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 № 114
31.07.2018 г.
ПРОТОКОЛ №7
Общински съвет-Радомир на свое заседание, проведено на 31.07.2018г. , обсъди
първа точка от дневния ред –Докладни записки, Докладна записка, вх.№ С119/06.07.2018 г., относно предоставяне на имоти, придобити от общината по реда
на чл.19, ал.2 от ЗСПЗЗ по искане на ОСЗ-гр.Радомир на граждани – имоти в село
Долна Диканя, Община Радомир, на наследници на Трайко Андонов Джамалов – бивш
жител на село Долна Диканя, 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 извършеното поименно гласуване, във връзка с постъпило
искане от Общинска служба „Земеделие“ град Радомир с наш вх.№ АО-0800-177/01.03.2018 г. направено по реда на параграф 27, ал.2,т.1 от
Преходните и заключителни разпоредби на Закона за изменение и
допълнение на Закона за собствеността и ползването на земеделските
земи/ЗИДДСПЗЗ/ за предоставяне на земи от Общинския поземлен фонд
на собственици с признато право на възстановяване в землището на село
Долна Диканя, Община Радомир, Общински съвет-Радомир прие
Р Е Ш Е Н И Е № 114
ОБЩИНСКИ
СЪВЕТ-РАДОМИР
ПРЕДОСТАВЯ
на
наследници на Трайко Андонов Джамалов, бивш жител на с.Долна
Диканя:
1.Имот № 034116 с площ от 1,319 дка, с начин на трайно
ползване ливада, категория на земята при неполивни условия
девета, находящ се в землището на с.Долна Диканя, в местността
„Вакарелец/Потоко“, при граници и съседи: имот № 034121 –
Ливада на насл. на Серги Минев Чеширков; имот № 034130 – Ливада
на Земи по чл.19 от ЗСПЗЗ; имот № 034117 – Ливада на Земи по
чл.19 от ЗСПЗЗ, актуван с АОС №3836/12.04.2018г., придобит от
Общината по реда на чл.19, ал.2 от ЗСПЗЗ.
2.Имот № 034117 с площ от 1,067 дка, с начин на трайно
ползване ливада, категория на земята при неполивни условия
девета, находящ се в землището на с.Долна Диканя, в местността

„Прека Падина/Потоко“ при граници и съседи: имот № 034121 –
Ливада на насл. на Серги Минев Чеширков; имот № 000139 – Полски
път на Общ.Радомир; имот № 034119 – Ливада на насл. на Серги
Минев Чеширков; имот № 000127 – Полски път на Общ.Радомир;
имот № 034130 – Ливада на Земи по чл.19 от ЗСПЗЗ; имот №
034116 – Ливада на Земи по чл.19 от ЗСПЗЗ, актуван с АОС
№3835/12.04.2018г., придобит от Общината по реда на чл.19, ал.2
от ЗСПЗЗ.

/общ брой съветници-21, присъствали по време на поименното гласуване – 18/
/”за”- 16,“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 № 115
31.07.2018 г.
ПРОТОКОЛ №7
Общински съвет-Радомир на свое заседание, проведено на 31.07.2018г. , обсъди
първа точка от дневния ред –Докладни записки, Докладна записка, вх.№ С120/06.07.2018 г., относно предоставяне на имоти, придобити от общината по реда
на чл.19, ал.2 от ЗСПЗЗ по искане на ОСЗ-гр.Радомир на граждани – имоти в село
Поцърненци, Община Радомир, на Йордан Миланов Попов – бивш жител на село
Пчелинци, 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 извършеното поименно гласуване, във връзка с постъпило
искане от Общинска служба „Земеделие“ град Радомир с наш вх.№ АО-4800-956/10.11.2017 г. направено по реда на параграф 27, ал.2,т.1 от
Преходните и заключителни разпоредби на Закона за изменение и
допълнение на Закона за собствеността и ползването на земеделските
земи/ЗИДДСПЗЗ/ за предоставяне на земи от Общинския поземлен фонд
на собственици с признато право на възстановяване в землището на село
Поцърненци, Община Радомир, Общински съвет-Радомир прие
Р Е Ш Е Н И Е № 115
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-РАДОМИР ПРЕДОСТАВЯ на Йордан
Миланов Попов, бивш жител на с.Пчелинци:
1.Имот № 098006 с площ от 5,898 дка, с начин на трайно
ползване пасище, с храсти, категория на земята при неполивни
условия шеста, находящ се в землището на с.Поцърненци, в
местността „Среден Рид“, при граници и съседи: имот № 098007 –
Пасище, с храсти на Йордан Миланов Попов; Землищна граница;
имот № 109019 – Пасище, с храсти на насл. на Арсена Методиева
Гашева и др.; имот № 102001 – Широколист. гора на насл. на
Йордан Миланов Попов; имот № 000010 – Залесена терит. на МЗГДЛ; имот № 000291 – Полски път на Общ.Радомир; имот № 098001
– Пасище, с храсти на Общоселски имот с.Поцърненци; имот №
098004 – Храсти на Михаил Димитров Попов, актуван с АОС

№3820/12.04.2018г., придобит от Общината по реда на чл.19, ал.2
от ЗСПЗЗ.
2.Имот № 098007 с площ от 3,748 дка, с начин на трайно
ползване пасище, с храсти, категория на земята при неполивни
условия шеста, находящ се в землището на с.Поцърненци, в
местността „Осоето/Среден Рид“, при граници и съседи: имот №
098006 – Пасище, с храсти на Йордан Миланов Попов; Землищна
граница; имот № 098001 – Пасище, с храсти на Общоселски имот
с.Поцърненци, актуван с АОС №3820/12.04.2018г., придобит от
Общината по реда на чл.19, ал.2 от ЗСПЗЗ.
/общ брой съветници-21, присъствали по време на поименното гласуване – 18/
/”за”- 16,“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 № 116
31.07.2018 г.
ПРОТОКОЛ №7
Общински съвет-Радомир на свое заседание, проведено на 31.07.2018г. , обсъди
първа точка от дневния ред –Докладни записки, Докладна записка, вх.№ С121/06.07.2018 г., относно предоставяне на имоти, придобити от общината по реда
на чл.19, ал.2 от ЗСПЗЗ по искане на ОСЗ-гр.Радомир на граждани – имоти в село
Дрен, Община Радомир, на наследници на Димитър Искренов и Благой Стоилов –
бивши жители на село Дрен, 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 извършеното поименно гласуване, във връзка с постъпило искане от Общинска
служба „Земеделие“ град Радомир с наш вх.№ АО-08-00-129/13.12.2017 г. направено по реда на
параграф 27, ал.2,т.1 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за изменение и
допълнение на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи/ЗИДДСПЗЗ/ за
предоставяне на земи от Общинския поземлен фонд на собственици с признато право на
възстановяване в землището на село Дрен, Община Радомир, Общински съвет-Радомир прие

Р Е Ш Е Н И Е № 116
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-РАДОМИР ПРЕДОСТАВЯ на наследници на
Димитър Искренов и Благой Стоилов, бивши жители на с.Дрен:
1.Имот № 021040 с площ от 0,913 дка, с начин на трайно ползване
ливада, категория на земята при неполивни условия осма, находящ се в
землището на с.Дрен, в местността „Голеш“, при граници и съседи: имот №
021018 – Нива на насл. на Боне Ненков Искренов; имот № 021017 – Нива на
Станчо Илиев Постолов; имот № 021028 – Нива на Земи по чл.19 от ЗСПЗЗ;
имот № 021029 – Нива на насл. на Дине Велинов Никленов; имот № 021027 –
Нива на насл. на Боне Ненков Искренов; имот № 021026 – Ливада на насл. на
Боне Ненков Искренов; имот № 021041 – Нива на Вергиния Славова Урдова;
имот № 000320 – Полски път на Общ. Радомир, актуван с АОС
№3770/06.02.2018г., придобит от Общината по реда на чл.19, ал.2 от ЗСПЗЗ.
/общ брой съветници-21, присъствали по време на поименното гласуване – 18/
/”за”- 16,“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 № 117
31.07.2018 г.
ПРОТОКОЛ №7
Общински съвет-Радомир на свое заседание, проведено на 31.07.2018г. , обсъди
първа точка от дневния ред –Докладни записки, Докладна записка, вх.№ С122/06.07.2018 г., относно предоставяне на имоти, придобити от общината по реда
на чл.19, ал.2 от ЗСПЗЗ по искане на ОСЗ-гр.Радомир на граждани – имоти в село
Дрен, Община Радомир, на наследници на Видин Кръстев Мишков – бивш жител на
село Дрен, 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 извършеното поименно гласуване, във връзка с постъпило искане от Общинска
служба „Земеделие“ град Радомир с наш вх.№ АО-48-00-957/10.11.2017 г. направено по реда на
параграф 27, ал.2,т.1 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за изменение и
допълнение на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи/ЗИДДСПЗЗ/ за
предоставяне на земи от Общинския поземлен фонд на собственици с признато право на
възстановяване в землището на село Дрен, Община Радомир, Общински съвет-Радомир прие

Р Е Ш Е Н И Е № 117
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-РАДОМИР ПРЕДОСТАВЯ на наследници на Видин
Кръстев Мишков, бивш жител на с.Дрен:
1.Имот № 139039 с площ от 0,153 дка, с начин на трайно ползване ливада,
категория на земята при неполивни условия осма, находящ се в землището на с.Дрен,
в местността „Тегарчица/Голоребра“, при граници и съседи: имот № 139040 – Ливада
на Земи по чл.19 от ЗСПЗЗ; имот № 000234 – Др.селищна тер. на гр.Радомир, с.Дрен,
Мах.; имот № 139025 – Ливада на Земи по чл.19 от ЗСПЗЗ; имот № 139027 –
Жил.територия на Венета Георгиева Христова, актуван с АОС №3771/06.02.2018г.,
придобит от Общината по реда на чл.19, ал.2 от ЗСПЗЗ.
2.Имот № 139037 с площ от 0,340 дка, с начин на трайно ползване ливада,
категория на земята при неполивни условия осма, находящ се в землището на с.Дрен,
в местността „Тегарчица/Голоребра“, при граници и съседи: имот № 139038 – Ливада
на Земи по чл.19 от ЗСПЗЗ; имот № 000234 – Др.селищна тер. на гр.Радомир, с.Дрен,
Мах.; имот № 139026 – Ливада на Земи по чл.19 от ЗСПЗЗ, актуван с АОС
№3822/12.04.2018г., придобит от Общината по реда на чл.19, ал.2 от ЗСПЗЗ.

/общ брой съветници-21, присъствали по време на поименното гласуване – 18/
/”за”- 16,“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 № 118
31.07.2018 г.
ПРОТОКОЛ №7
Общински съвет-Радомир на свое заседание, проведено на 31.07.2018г. , обсъди
първа точка от дневния ред –Докладни записки, Докладна записка, вх.№ С123/06.07.2018 г., относно предоставяне на имоти, придобити от общината по реда
на чл.19, ал.2 от ЗСПЗЗ по искане на ОСЗ-гр.Радомир на граждани – имоти в село
Долна Диканя, Община Радомир, на наследници на Костадин Антонов Джамалов –
бивш жител на село Долна Диканя, 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 извършеното поименно гласуване, във връзка с постъпило
искане от Общинска служба „Земеделие“ град Радомир с наш вх.№ АО-0800-125/05.12.2017 г. направено по реда на параграф 27, ал.2,т.1 от
Преходните и заключителни разпоредби на Закона за изменение и
допълнение на Закона за собствеността и ползването на земеделските
земи/ЗИДДСПЗЗ/ за предоставяне на земи от Общинския поземлен фонд
на собственици с признато право на възстановяване в землището на село
Долна Диканя, Община Радомир, Общински съвет-Радомир прие
Р Е Ш Е Н И Е № 118
Общински съвет – Радомир предоставя на наследници на
Костадин Антонов Джамалов, бивш жител на с.Долна Диканя:
1.Имот № 034132 с площ от 1,687 дка, с начин на трайно
ползване ливада, категория на земята при неполивни условия
девета, находящ се в землището на с.Долна Диканя, в местността
„Баневи Валози/Потоко“, при граници и съседи: имот № 034140 –
Ливада на насл. на Косто Зарев Колев; имот № 000271 – Дере на
Общ.Радомир; имот № 000041 – Жил.територия на гр.Радомир,
с.Д.Диканя, Мах.Ст.село; имот № 034114 – Ливада на насл. на
Йордан Васев Давидов; имот № 000134 – Полски път на
Общ.Радомир, актуван с АОС № 3755/01.02.2018г., придобит от
Общината по реда на чл.19, ал.2 от ЗСПЗЗ.
2.Имот № 034133 с площ от 2,934 дка, с начин на трайно
ползване ливада, категория на земята при неполивни условия

девета, находящ се в землището на с.Долна Диканя, в местността
„Остра чука/Потоко“, при граници и съседи: имот № 034140 –
Ливада на насл. на Косто Зарев Колев; имот № 000271 – Дере на
Общ.Радомир; имот № 034128 – Ливада на насл. на Стоимен
Котев Човалинов; имот № 034128 – Ливада на Маргарита
Александрова Александрова, актуван с АОС № 3755/01.02.2018г.,
придобит от Общината по реда на чл.19, ал.2 от ЗСПЗЗ.
/общ брой съветници-21, присъствали по време на поименното гласуване – 18/
/”за”- 16,“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 № 119
31.07.2018 г.
ПРОТОКОЛ №7
Общински съвет-Радомир на свое заседание, проведено на 31.07.2018г. , обсъди
първа точка от дневния ред –Докладни записки, Докладна записка, вх.№ С124/06.07.2018 г., относно предоставяне на имоти, придобити от общината по реда
на чл.19, ал.2 от ЗСПЗЗ по искане на ОСЗ-гр.Радомир на граждани – имоти в село
Долна Диканя, Община Радомир, на наследници на Косто Зарев Колев – бивш жител
на село Долна Диканя, 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 извършеното поименно гласуване, във връзка с постъпило
искане от Общинска служба „Земеделие“ град Радомир с наш вх.№ АО-0800-124/05.12.2017 г. направено по реда на параграф 27, ал.2,т.1 от
Преходните и заключителни разпоредби на Закона за изменение и
допълнение на Закона за собствеността и ползването на земеделските
земи/ЗИДДСПЗЗ/ за предоставяне на земи от Общинския поземлен фонд
на собственици с признато право на възстановяване в землището на село
Долна Диканя, Община Радомир, Общински съвет-Радомир прие
Р Е Ш Е Н И Е № 119
ОБЩИНСКИ
СЪВЕТ-РАДОМИР
ПРЕДОСТАВЯ
на
наследници на Косто Зарев Колев, бивш жител на с.Долна Диканя:
1.Имот № 034140 с площ от 7,259 дка, с начин на трайно
ползване ливада, категория на земята при неполивни условия
девета, находящ се в землището на с.Долна Диканя, в местността
„Егреко/Потоко“, при граници и съседи: имот № 034133 – Ливада на
насл. на Костадин Антонов Джамалов; имот № 000271 – Дере на
Общ.Радомир; имот № 034132 – Ливада на насл. на Костадин
Антонов Джамалов; имот № 000134 – Полски път на Общ.Радомир;
имот № 034132 – Ливада на Маргарита Александрова
Александрова, актуван с АОС № 3755/01.02.2018г., придобит от
Общината по реда на чл.19, ал.2 от ЗСПЗЗ.
2.Имот № 037027 с площ от 1,695 дка, с начин на трайно
ползване ливада, категория на земята при неполивни условия осма

/1,233 дка/ и седма /0,462 дка/, находящ се в землището на с.Долна
Диканя, в местността „Др.Рид/Дрен.Падина“, при граници и
съседи: имот № 037029 – Ливада на Земи по чл.19 от ЗСПЗЗ; имот
№ 000234 – Др.жил.терен на Общ.Радомир; имот № 037012 –
Ливада на Цветанка Драгомирова Друганска и др.; имот № 037028
– Ливада на Земи по чл.19 от ЗСПЗЗ; имот № 000236 –
Др.жил.терен на Общ.Радомир, актуван с АОС № 3756/01.02.2018г.,
придобит от Общината по реда на чл.19, ал.2 от ЗСПЗЗ.
/общ брой съветници-21, присъствали по време на поименното гласуване – 18/
/”за”- 16,“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 № 120
31.07.2018 г.
ПРОТОКОЛ №7
Общински съвет-Радомир на свое заседание, проведено на 31.07.2018г. , обсъди
първа точка от дневния ред –Докладни записки, Докладна записка, вх.№ С125/06.07.2018 г., относно предоставяне на имоти, придобити от общината по реда
на чл.19, ал.2 от ЗСПЗЗ по искане на ОСЗ-гр.Радомир на граждани – имоти в село
Старо село, Община Радомир, на Драгомир Костов Дрехарски – бивш жител на село
Старо село, 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 извършеното поименно гласуване, във връзка с постъпило
искане от Общинска служба „Земеделие“ град Радомир с наш вх.№ АО-4800-487/31.05.2018 г. направено по реда на параграф 27, ал.2,т.1 от
Преходните и заключителни разпоредби на Закона за изменение и
допълнение на Закона за собствеността и ползването на земеделските
земи/ЗИДДСПЗЗ/ за предоставяне на земи от Общинския поземлен фонд
на собственици с признато право на възстановяване в землището на село
Старо село, Община Радомир, Общински съвет-Радомир прие
Р Е Ш Е Н И Е № 120
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-РАДОМИР ПРЕДОСТАВЯ на Драгомир
Костов Дрехарски, бивш жител на с.Старо село:
1.Имот № 048002 с площ от 0,496 дка, с начин на трайно
ползване нива, категория на земята при неполивни условия девета,
находящ се в землището на с.Старо село, в местността „Под
махалата/Косев Д“, при граници и съседи: имот №000161 – Полски
път на Общ.Радомир; имот №048012 – Нива на Земи по чл.19 от
ЗСПЗЗ; имот №000188 – Др.селищна тер. на Радомир, Старо село,
мах.“Дрехарска“, актуван с АОС №3863/13.06.2018г., придобит от
Общината по реда на чл.19, ал.2 от ЗСПЗЗ.
2.Имот № 047005 с площ от 0,638 дка, с начин на трайно
ползване нива, категория на земята при неполивни условия девета,
находящ се в землището на с.Старо село, в местността „Под
махалата/Дрехар“, при граници и съседи: имот №047004 – Нива на

Драгомир Костов Дрехарски; имот №047006 – Нива на Земи по
чл.19 от ЗСПЗЗ; имот №047007 – Нива на Земи по чл.19 от ЗСПЗЗ;
имот №000161 – Полски път на Общ.Радомир, актуван с АОС №
3864/13.06.2018г., придобит от Общината по реда на чл.19, ал.2 от
ЗСПЗЗ.
3.Имот № 047003 с площ от 0,696 дка, с начин на трайно
ползване нива, категория на земята при неполивни условия девета,
находящ се в землището на с.Старо село, в местността „Под
махалата/Дрехар“при граници и съседи: имот №047006 – Нива на
Земи по чл.19 от ЗСПЗЗ; имот №047004 – Нива на Драгомир
Костов Дрехарски; имот №000161 – Полски път на Общ.Радомир,
актуван с АОС № 3864/13.06.2018г., придобит от Общината по
реда на чл.19, ал.2 от ЗСПЗЗ.
4.Имот № 047004 с площ от 1,250 дка, с начин на трайно
ползване нива, категория на земята при неполивни условия девета,
находящ се в землището на с.Старо село, в местността „Под
махалата/Дрехар“ при граници и съседи: имот №047003 – Нива на
Драгомир Костов Дрехарски; имот №047006 – Нива на Земи по
чл.19 от ЗСПЗЗ; имот №047005 – Нива на Драгомир Костов
Дрехарски; имот №000161 – Полски път на Общ.Радомир, актуван
с АОС № 3864/13.06.2018г., придобит от Общината по реда на чл.19,
ал.2 от ЗСПЗЗ.
/общ брой съветници-21, присъствали по време на поименното гласуване – 18/
/”за”- 16,“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 № 121
31.07.2018 г.
ПРОТОКОЛ №7
Общински съвет-Радомир на свое заседание, проведено на 31.07.2018г. , обсъди
първа точка от дневния ред –Докладни записки, Докладна записка, вх.№ С126/06.07.2018 г., относно предоставяне на имоти, придобити от общината по реда
на чл.19, ал.2 от ЗСПЗЗ по искане на ОСЗ-гр.Радомир на граждани – имоти в село
Старо село, Община Радомир, на наследници на Крум Петров Соклев – бивш жител
на село Старо село, 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 извършеното поименно гласуване, във връзка с постъпило
искане от Общинска служба „Земеделие“ град Радомир с наш вх.№ АО-4800-427/11.05.2018 г. направено по реда на параграф 27, ал.2,т.1 от
Преходните и заключителни разпоредби на Закона за изменение и
допълнение на Закона за собствеността и ползването на земеделските
земи/ЗИДДСПЗЗ/ за предоставяне на земи от Общинския поземлен фонд
на собственици с признато право на възстановяване в землището на село
Старо село, Община Радомир, Общински съвет-Радомир прие
Р Е Ш Е Н И Е № 121
ОБЩИНСКИ
СЪВЕТ-РАДОМИР
ПРЕДОСТАВЯ
на
наследници на Крум Петров Соклев, бивш жител на с.Старо село:
1.Имот № 013010 с площ от 1,306 дка, с начин на трайно
ползване нива, категория на земята при неполивни условия десета,
находящ се в землището на с.Старо село, в местността „Реката“,
при граници и съседи: имот № 013013 – Нива на Земи по чл.19 от
ЗСПЗЗ; имот № 000388 – Дере на Общ.Радомир, актуван с АОС №
3865/13.06.2018г., придобит от Общината по реда на чл.19, ал.2 от
ЗСПЗЗ.
2.Имот № 013011 с площ от 1,798 дка, с начин на трайно
ползване нива, категория на земята при неполивни условия десета,
находящ се в землището на с.Старо село, в местността „Реката“,
при граници и съседи: имот № 000388 – Дере на Общ.Радомир; имот
№ 013013 – Нива на Земи по чл.19 от ЗСПЗЗ, актуван с АОС №

3865/13.06.2018г., придобит от Общината по реда на чл.19, ал.2 от
ЗСПЗЗ.
3.Имот № 013012 с площ от 1,003 дка, с начин на трайно
ползване нива, категория на земята при неполивни условия десета,
находящ се в землището на с.Старо село, в местността „Реката“,
при граници и съседи: имот № 013013 – Нива на Земи по чл.19 от
ЗСПЗЗ; имот № 000388 – Дере на Общ.Радомир, актуван с АОС №
3865/13.06.2018г., придобит от Общината по реда на чл.19, ал.2 от
ЗСПЗЗ.
/общ брой съветници-21, присъствали по време на поименното гласуване – 18/
/”за”- 16,“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 № 122
31.07.2018 г.
ПРОТОКОЛ №7
Общински съвет-Радомир на свое заседание, проведено на 31.07.2018г. , обсъди
първа точка от дневния ред –Докладни записки, Докладна записка, вх.№ С127/10.07.2018 г., относно предоставяне на имоти, придобити от общината по реда
на чл.19, ал.2 от ЗСПЗЗ по искане на ОСЗ-гр.Радомир на граждани – имоти в село
Друган, Община Радомир, на наследници на Благой Стаменов Чакъров – бивш жител
на село Друган, 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 извършеното поименно гласуване, във връзка с постъпило искане от
Общинска служба „Земеделие“ град Радомир с наш вх.№ АО-48-00-426/11.05.2018 г.
направено по реда на параграф 27, ал.2,т.1 от Преходните и заключителни разпоредби
на Закона за изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползването на
земеделските земи/ЗИДДСПЗЗ/ за предоставяне на земи от Общинския поземлен
фонд на собственици с признато право на възстановяване в землището на село Друган,
Община Радомир, Общински съвет-Радомир прие

Р Е Ш Е Н И Е № 122
ОБЩИНСКИ
СЪВЕТ-РАДОМИР
ПРЕДОСТАВЯ
на
наследници на Благой Стаменов Чакъров, бивш жител на с.Друган:
1.Имот № 030002 с площ от 2,392 дка, с начин на трайно
ползване нива, категория на земята при неполивни условия пета,
находящ се в землището на с.Друган, в местността
„Чакъровци/Мах.Чакъро“, при граници и съседи: имот № 030003 –
Нива на Земи по чл.19 от ЗСПЗЗ; имот № 000267 – Полски път на
Общ.Радомир, имот № 000250 – Населено място на гр.Радомир,
с.Друган.Мах. актуван с АОС №3868/20.06.18 г. придобит от
Общината по реда на чл.19, ал.2 от ЗСПЗЗ.
/общ брой съветници-21, присъствали по време на поименното гласуване – 18/
/”за”- 16,“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 № 123
31.07.2018 г.
ПРОТОКОЛ №7
Общински съвет-Радомир на свое заседание, проведено на 31.07.2018г. , обсъди
първа точка от дневния ред –Докладни записки, Докладна записка, вх.№ С128/10.07.2018 г., относно предоставяне на имоти, придобити от общината по реда
на чл.19, ал.2 от ЗСПЗЗ по искане на ОСЗ-гр.Радомир на граждани – имоти в село
Долна Диканя, Община Радомир, на наследници на Петър Велев Ботев – бивш жител
на село Долна Диканя, 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 извършеното поименно гласуване, във връзка с постъпило
искане от Общинска служба „Земеделие“ град Радомир с наш вх.№ АО-4800-342/20.04.2018 г. направено по реда на параграф 27, ал.2,т.1 от
Преходните и заключителни разпоредби на Закона за изменение и
допълнение на Закона за собствеността и ползването на земеделските
земи/ЗИДДСПЗЗ/ за предоставяне на земи от Общинския поземлен фонд
на собственици с признато право на възстановяване в землището на село
Долна Диканя, Община Радомир, Общински съвет-Радомир прие
Р Е Ш Е Н И Е № 123
ОБЩИНСКИ
СЪВЕТ-РАДОМИР
ПРЕДОСТАВЯ
на
наследници на Петър Велев Ботев, бивш жител на с.Долна Диканя:
1.Имот № 045012 с площ от 1,648 дка, с начин на трайно
ползване ливада, категория на земята при неполивни условия осма,
находящ се в землището на с.Долна Диканя, в местността
„Реджовица“, при граници и съседи: имот № 045013 – Ливада на
Земи по чл.19 от ЗСПЗЗ; имот № 000204 – Полски път на
Общ.Радомир, имот № 045006 – Ливада на насл. на Исталиян
Рангелов Ботев, актуван с АОС №3719/02.11.2017г., придобит от
Общината по реда на чл.19, ал.2 от ЗСПЗЗ.
2.Имот № 020098 с площ от 0,402 дка, с начин на трайно
ползване нива, категория на земята при неполивни условия десета,
находящ се в землището на с.Долна Диканя, в местността
„Давидица/Осоето“, при граници и съседи: имот № 020088 – Нива на

насл.на Тасо Гешов Лямов; имот № 020090 – Ливада на насл. на
Милан Иванов Груев; имот № 020099 – Нива на Земи по чл.19 от
ЗСПЗЗ, актуван с АОС №3870/20.06.2018г. придобит от Общината
по реда на чл.19, ал.2 от ЗСПЗЗ.
/общ брой съветници-21, присъствали по време на поименното гласуване – 18/
/”за”- 16,“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 № 124
31.07.2018 г.
ПРОТОКОЛ №7
Общински съвет-Радомир на свое заседание, проведено на 31.07.2018г. , обсъди
първа точка от дневния ред –Докладни записки, Докладна записка, вх.№ С129/10.07.2018 г., относно предоставяне на имоти, придобити от общината по реда
на чл.19, ал.2 от ЗСПЗЗ по искане на ОСЗ-гр.Радомир на граждани – имоти в село
Дрен, Община Радомир, на наследници на Васил Алексов Врашков – бивш жител на
село Дрен, 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 извършеното поименно гласуване, във връзка с постъпило искане от
Общинска служба „Земеделие“ град Радомир с наш вх.№ АО-48-00-343/20.04.2018 г.
направено по реда на параграф 27, ал.2,т.1 от Преходните и заключителни разпоредби
на Закона за изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползването на
земеделските земи/ЗИДДСПЗЗ/ за предоставяне на земи от Общинския поземлен
фонд на собственици с признато право на възстановяване в землището на село Дрен,
Община Радомир, Общински съвет-Радомир прие

Р Е Ш Е Н И Е № 124
ОБЩИНСКИ
СЪВЕТ-РАДОМИР
ПРЕДОСТАВЯ
наследници на Васил Алексов Врашков, бивш жител на с.Дрен:

на

1.Имот № 054019 с площ от 2,346 дка, с начин на трайно
ползване ливада, категория на земята при неполивни условия
четвърта, находящ се в землището на с.Дрен, в местността
„Дуйна падина/Булка“, при граници и съседи: имот № 054021 –
Ливада на Земи по чл.19 от ЗСПЗЗ; имот № 000336 – Полски път на
Общ.Радомир, имот № 054020 – Ливада на Земи по чл.19 от ЗСПЗЗ;
имот № 054003 – насл.на Свилен Станков Ивчов; имот № 054002 –
на Венка Станоева Вучева; имот № 000410 – Дере на Общ.Радомир;
имот № 052075 – насл.на Мите Иванов Щраков, актуван с АОС
№3867/20.06.2018г., придобит от Общината по реда на чл.19, ал.2
от ЗСПЗЗ.
2.Имот № 045088 с площ от 0,755 дка, с начин на трайно
ползване ливада, категория на земята при неполивни условия

девета, находящ се в землището на с.Дрен, в местността
„Билото/Шорино лозе“, при граници и съседи: имот № 045024 –
Нива на насл.на Станойчо Динев Русинов; имот № 045076 – Ливада
на насл. на Димитър Миланов Пръчков; имот № 045075 – Ливада на
насл. на Димитър Миланов Пръчков; имот № 045087 – Нива на насл.
на Васил Алексов Врашков, актуван с АОС №3866/20.06.2018г.,
придобит от Общината по реда на чл.19, ал.2 от ЗСПЗЗ.
3.Имот № 021047 с площ от 1,419 дка, с начин на трайно
ползване ливада, категория на земята при неполивни условия осма,
находящ се в землището на с.Дрен, в местността „Горна
шаламаница/Гол“, при граници и съседи: имот № 021049 – Ливада на
насл.на Васил Алексов Врашков; имот № 021020 – Ливада на насл.
на Илия Начев Пугев; имот № 021046 – Ливада на насл.на Васил
Алексов Врашков; имот № 000400 – Дере на Общ.Радомир, актуван
с АОС №3796/08.02.2018г., придобит от Общината по реда на чл.19,
ал.2 от ЗСПЗЗ.
4.Имот № 021046 с площ от 1,209 дка, с начин на трайно
ползване ливада, категория на земята при неполивни условия осма,
находящ се в землището на с.Дрен, в местността „Мала
Диканя/Голеш“, при граници и съседи: имот № 000400 – Дере на
Общ.Радомир; имот № 021047 – Ливада на насл.на Васил Алексов
Врашков; имот № 021020 – Ливада на насл. на Илия Начев Пугев;
имот № 021048 – Ливада на Земи по чл.19 от ЗСПЗЗ, актуван с
АОС №3796/08.02.2018г., придобит от Общината по реда на чл.19,
ал.2 от ЗСПЗЗ.
5.Имот № 021049 с площ от 0,947 дка, с начин на трайно
ползване ливада, категория на земята при неполивни условия осма,
находящ се в землището на с.Дрен, в местността „Горна
шаламаница/Гол“, при граници и съседи: имот № 021047 – Ливада на
насл.на Васил Алексов Врашков; имот № 021020 – Ливада на насл.
на Илия Начев Пугев; имот № 000320 – Полски път на
Общ.Радомир; имот № 000400 – Дере на Общ.Радомир, актуван с
АОС №3796/08.02.2018г., придобит от Общината по реда на чл.19,
ал.2 от ЗСПЗЗ.
6.Имот № 045087 с площ от 0,936 дка, с начин на трайно
ползване ливада, категория на земята при неполивни условия
девета, находящ се в землището на с.Дрен, в местността „Шорино
лозе“, при граници и съседи: имот № 000345 – Полски път на
Общ.Радомир; имот № 045024 – Нива на насл.на Станойчо Динев
Русинов; имот № 045088 – Ливада на насл.на Васил Алексов
Врашков; имот № 045075 – Ливада на насл.на Димитър Миланов

Пръчков; имот № 000344 – Полски път на Общ.Радомир; имот №
045089 – Ливада на Земи по чл.19 от ЗСПЗЗ, актуван с АОС
№3866/20.06.2018г., придобит от Общината по реда на чл.19, ал.2
от ЗСПЗЗ.
/общ брой съветници-21, присъствали по време на поименното гласуване – 18/
/”за”- 16,“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 № 125
31.07.2018 г.
ПРОТОКОЛ №7
Общински съвет-Радомир на свое заседание, проведено на 31.07.2018г. , обсъди
първа точка от дневния ред –Докладни записки, Докладна записка, вх.№ С130/10.07.2018 г., относно предоставяне на имоти, придобити от общината по реда
на чл.19, ал.2 от ЗСПЗЗ по искане на ОСЗ-гр.Радомир на граждани – имоти в село
Чуковец, Община Радомир, на Лазар Пейчев Калъпчийски – бивш жител на село
Чуковец, 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 извършеното поименно гласуване, във връзка с постъпило
искане от Общинска служба „Земеделие“ град Радомир с наш вх.№ АО-4800-344/20.04.2018 г. направено по реда на параграф 27, ал.2,т.1 от
Преходните и заключителни разпоредби на Закона за изменение и
допълнение на Закона за собствеността и ползването на земеделските
земи/ЗИДДСПЗЗ/ за предоставяне на земи от Общинския поземлен фонд
на собственици с признато право на възстановяване в землището на село
Чуковец, Община Радомир, Общински съвет-Радомир прие
Р Е Ш Е Н И Е № 125
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-РАДОМИР ПРЕДОСТАВЯ на Лазар
Пейчев Калъпчийски, бивш жител на с.Чуковец:
1.Имот № 091143 с площ от 0,990 дка, с начин на трайно
ползване ливада, категория на земята при неполивни условия
четвърта, находящ се в землището на с.Чуковец, в местността
„Бутир“, при граници и съседи: имот № 091137 – Ливада на Земи по
чл.19 от ЗСПЗЗ; имот № 000238 – Водостоп.съор. на МЗГ-ХМС;
имот № 091135 – Ливада на насл. на Васил Христов Кьосев; имот
№ 091144 – Ливада на Земи по чл.19 от ЗСПЗЗ, актуван с АОС №
3284/17.08.2015г., придобит от Общината по реда на чл.19, ал.2 от
ЗСПЗЗ.
2.Имот № 091145 с площ от 1,655 дка, с начин на трайно
ползване ливада, категория на земята при неполивни условия

четвърта, находящ се в землището на с.Чуковец, в местността
„Бутир“, при граници и съседи: имот № 091138 – Ливада на Земи по
чл.19 от ЗСПЗЗ; имот № 000238 – Водостоп.съор. на МЗГ-ХМС;
имот № 091136 – Ливада на Земи по чл.19 от ЗСПЗЗ; имот №
091146 – Ливада на Земи по чл.19 от ЗСПЗЗ, актуван с АОС №
3285/17.08.2015г., придобит от Общината по реда на чл.19, ал.2 от
ЗСПЗЗ.
3.Имот № 120007 с площ от 0,200 дка, с начин на трайно
ползване нива, категория на земята при неполивни условия девета,
находящ се в землището на с.Чуковец, в местността „Бутир“, при
граници и съседи: имот № 120005 – Тр.насаждения на насл. на
Йордан Хранов Чекмелезов; имот № 120006 – Тр.насаждения на
насл. на Димитър Зарев Кьосев; имот № 000347 – Дере на
Общ.Радомир; имот № 120008 – Тр.насаждения на Марика Мирчова
Пращеина, актуван с АОС №3871/20.06.2018г., придобит от
Общината по реда на чл.19, ал.2 от ЗСПЗЗ.
/общ брой съветници-21, присъствали по време на поименното гласуване – 18/
/”за”- 16,“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 № 126
31.07.2018 г.
ПРОТОКОЛ №7
Общински съвет-Радомир на свое заседание, проведено на 31.07.2018г. , обсъди
първа точка от дневния ред –Докладни записки, Докладна записка, вх.№ С131/10.07.2018 г., относно предоставяне на имоти, придобити от общината по реда
на чл.19, ал.2 от ЗСПЗЗ по искане на ОСЗ-гр.Радомир на граждани – имоти в село
Чуковец, Община Радомир, на наследници на Сандо Стойнев Дървосеров – бивш
жител на село Чуковец, 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 извършеното поименно гласуване, във връзка с постъпило
искане от Общинска служба „Земеделие“ град Радомир с наш вх.№ АО-4800-67/24.01.2018 г. направено по реда на параграф 27, ал.2,т.1 от
Преходните и заключителни разпоредби на Закона за изменение и
допълнение на Закона за собствеността и ползването на земеделските
земи/ЗИДДСПЗЗ/ за предоставяне на земи от Общинския поземлен фонд
на собственици с признато право на възстановяване в землището на село
Чуковец, Община Радомир, Общински съвет-Радомир прие
Р Е Ш Е Н И Е № 126
ОБЩИНСКИ
СЪВЕТ-РАДОМИР
ПРЕДОСТАВЯ
на
наследници на Сандо Стойнев Дървосеров, бивш жител на
с.Чуковец:
1.Имот № 350027 с площ от 1,620 дка, с начин на трайно
ползване ливада, категория на земята при неполивни условия
четвърта, находящ се в землището на с.Чуковец, в местността
„Кукувица“, при граници и съседи: имот № 350026 – Ливада на насл.
на Сандо Стойнев Дървосеров; имот № 350110 – Ливада на насл. на
Стана Пейчева Тонева; имот № 350028 – Ливада на Земи по чл.19
от ЗСПЗЗ; имот № 350009 – Селскост.склад ва ДПФ-МЗГ; имот №
350113 – Ливада на насл. на Сарафко Алексов Тренчев, актуван с
АОС № 3769/06.02.2018г., придобит от Общината по реда на чл.19,
ал.2 от ЗСПЗЗ.

2.Имот № 350021 с площ от 3,181 дка, с начин на трайно
ползване ливада, категория на земята при неполивни условия
четвърта, находящ се в землището на с.Чуковец, в местността
„Грамадите“, при граници и съседи: имот № 350117 – Полски път на
Община Радомир; имот № 350102 – Полски път на Община
Радомир; имот № 350014 – Стопански двор на ДПФ-МЗГ; имот №
350101 – Полски път на Община Радомир; имот № 350115 – Ливада
на Агро-Вг ЕООД Венцислав Златанов; имот № 350101 – Полски
път на Община Радомир , актуван с АОС № 3872/20.06.2018г.,
придобит от Общината по реда на чл.19, ал.2 от ЗСПЗЗ.
3.Имот № 350026 с площ от 1,783 дка, с начин на трайно
ползване ливада, категория на земята при неполивни условия
четвърта, находящ се в землището на с.Чуковец, в местността
„Мала ливада“, при граници и съседи: имот № 350028 – Ливада на
Земи по чл.19 от ЗСПЗЗ; имот № 350112 – Полски път на Земи по
чл.19 от ЗСПЗЗ; имот № 350113 – Ливада на насл. на Сарафко
Алексов Тренчев; имот № 350027 – Ливада на насл. на Сандо
Стойнев Дървосеров; имот № 350110 – Ливада на насл. на Стана
Пейчева Тонева, актуван с АОС № 3769/06.02.2018г., придобит от
Общината по реда на чл.19, ал.2 от ЗСПЗЗ.
/общ брой съветници-21, присъствали по време на поименното гласуване – 18/
/”за”- 16,“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 № 127
31.07.2018 г.
ПРОТОКОЛ №7
Общински съвет-Радомир на свое заседание, проведено на 31.07.2018г. , обсъди
първа точка от дневния ред –Докладни записки, Докладна записка, вх.№ С132/10.07.2018 г., относно предоставяне на имоти, придобити от общината по реда
на чл.19, ал.2 от ЗСПЗЗ по искане на ОСЗ-гр.Радомир на граждани – имоти в село
Прибой, Община Радомир, на наследници на Станко Иванов Милошов – бивш жител
на село Прибой, 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 извършеното поименно гласуване, във връзка с постъпило искане от Общинска
служба „Земеделие“ град Радомир с наш вх.№ АО-48-00-341/20.04.2018 г. направено по реда на
параграф 27, ал.2,т.1 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за изменение и
допълнение на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи/ЗИДДСПЗЗ/ за
предоставяне на земи от Общинския поземлен фонд на собственици с признато право на
възстановяване в землището на село Прибой, Община Радомир, Общински съвет-Радомир прие

Р Е Ш Е Н И Е № 127
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-РАДОМИР ПРЕДОСТАВЯ на наследници на
Станко Иванов Милошов, бивш жител на с.Прибой:
1.Имот № 072006 с площ от 1,761 дка, с начин на трайно ползване
ливада, категория на земята при неполивни условия трета, находящ се в
землището на с.Прибой, в местността „Калачица/Барите“, при граници и
съседи: имот № 072005 – Ливада на Земи по чл.19 от ЗСПЗЗ; имот № 072009 –
Полски път на Общ.Радомир; имот № 072019 – Ливада на Йордан Тодоров
Павлов; имот № 072010 – Ливада на Алекси Сергиев Котев-Дойчинов; имот №
072003 – Ливада на Нели Стефанова Тренева и др.; имот № 072004 – Ливада на
насл. на Иван Андонов Драшкарски, актуван с АОС №3869/20.06.2018г,
придобит от Общината по реда на чл.19, ал.2 от ЗСПЗЗ.
/общ брой съветници-21, присъствали по време на поименното гласуване – 18/
/”за”- 16,“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 № 128
31.07.2018 г.
ПРОТОКОЛ №7
Общински съвет-Радомир на свое заседание, проведено на 31.07.2018г. , обсъди
първа точка от дневния ред –Докладни записки, Докладна записка, вх.№ С134/17.07.2018 г., относно отпускане финансова помощ на Катеринка Митева
Веселинова от село Дрен, община Радомир, с вносител: Пламен Алексиев-кмет на
Община Радомир, както и становищата на ПК „Здравеопазване, социална политика,
образование, наука, култура и духовни дейности“ и ПК“Бюджет, финанси и
инвестиционна политика“.

След извършеното поименно гласуване, на основание чл.11, ал.1 и ал.2
от ЗСП, чл.21, ал.1,т.23 от ЗМСМА и чл.2, ал.2 от Правила за
отпускане на еднократни помощи, Общински съвет-Радомир прие
Р Е Ш Е Н И Е № 128
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-РАДОМИР ДАВА СЪГЛАСИЕ да бъде
отпусната финансова помощ в размер на 510 /петстотин и десет/
лева на Катеринка Митева Веселинова от село Дрен, Община
Радомир.
/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 № 129
31.07.2018 г.
ПРОТОКОЛ №7
Общински съвет-Радомир на свое заседание, проведено на 31.07.2018г. , обсъди
първа точка от дневния ред –Докладни записки, Докладна записка, вх.№ С135/17.07.2018 г., относно отпускане финансова помощ на Божидар Димитров
Стефанов от село Стефаново, община Радомир, с вносител: Пламен Алексиев-кмет
на Община Радомир, както и становищата на ПК „Здравеопазване, социална
политика, образование, наука, култура и духовни дейности“ и ПК“Бюджет, финанси
и инвестиционна политика“.

След извършеното поименно гласуване, на основание чл.11, ал.1 и ал.2
от ЗСП, чл.21, ал.1,т.23 от ЗМСМА и чл.2, ал.2 от Правила за
отпускане на еднократни помощи, Общински съвет-Радомир прие
Р Е Ш Е Н И Е № 129
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-РАДОМИР ДАВА СЪГЛАСИЕ да бъде
отпусната финансова помощ в размер на 510 /петстотин и десет/
лева на Божидар Димитров Стефанов от село Стефаново,
Община Радомир.
/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

