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

Р Е Ш Е Н И Е № 132
25.09.2018 г.
ПРОТОКОЛ №8
Общински съвет-Радомир на свое заседание, проведено на 25.09.2018 г., обсъди
първа точка от дневния ред – Докладни записки, Докладна записка вх.№ С171/14.09.2018г., относно отчет за изпълнение на общинска програма за образователна
интеграция на децата и учениците от етническите малцинства, 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 № 132
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-РАДОМИР ПРИЕМА отчет за изпълнение
на общинска програма за образователна интеграция на децата и
учениците от етническите малцинства.
/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
ОБЛАСТ ПЕРНИК
град Радомир 2400, площад ”Свобода” № 20,
тел./факс: 359 777 823 70, тел: 359 777 80 080
e-mail: obs_radomir@abv.bg

Р Е Ш Е Н И Е № 133
25.09.2018 г.
ПРОТОКОЛ №8
Общински съвет-Радомир на свое заседание, проведено на 25.09.2018 г., обсъди
първа точка от дневния ред – Докладни записки, Докладна записка вх.№ С157/20.08.2018г., относно анализ на състоянието на образователната система в
община Радомир и готовност за започване на учебната 2018/2019 г. , 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 съвет-Радомир прие

Р Е Ш Е Н И Е № 133
ОБЩИНСКИ
СЪВЕТ-РАДОМИР
ПРИЕМА
анализ
на
състоянието на образователната система в община Радомир и
готовност за започване на учебната 2018/2019 г.
/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
ОБЛАСТ ПЕРНИК
град Радомир 2400, площад ”Свобода” № 20,
тел./факс: 359 777 823 70, тел: 359 777 80 080
e-mail: obs_radomir@abv.bg

Р Е Ш Е Н И Е № 134
25.09.2018 г.
ПРОТОКОЛ №8
Общински съвет-Радомир на свое заседание, проведено на 25.09.2018 г., обсъди
първа точка от дневния ред – Докладни записки, Докладна записка вх.№ С179/14.09.2018г., относно промяна в маломерни и слети паралелки в ОУ „Христо
Ботев“ село Дрен, община Радомир за учебната 2018/2019 г., поради новонастанени
деца в ЦНСТ 1 и ЦНСТ 2, които подлежат на задължително обучение, 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 съветРадомир прие

Р Е Ш Е Н И Е № 134
ОБЩИНСКИ
СЪВЕТ-РАДОМИР
ПРИЕМА
промяна
в
маломерни и слети паралелки в ОУ „Христо Ботев“ село Дрен,
община Радомир за учебната 2018/2019 г., поради новонастанени
деца в ЦНСТ 1 и ЦНСТ 2, които подлежат на задължително
обучение.
/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
ОБЛАСТ ПЕРНИК
град Радомир 2400, площад ”Свобода” № 20,
тел./факс: 359 777 823 70, тел: 359 777 80 080
e-mail: obs_radomir@abv.bg

Р Е Ш Е Н И Е № 135
25.09.2018 г.
ПРОТОКОЛ №8
Общински съвет-Радомир на свое заседание, проведено на 25.09.2018 г., обсъди
първа точка от дневния ред – Докладни записки, Докладна записка вх.№ С172/14.09.2018г., относно утвърждаване наименованието на социалните услуги
„Център за настаняване от семеен тип за деца без увреждания 1“ и „Център за
настаняване от семеен тип за деца без увреждания 2“- село Дрен, община Радомир, с
вносител : Пламен Алексиев-кмет на община Радомир, както и становището на ПК
„Здравеопазване, социална политика, образование, наука, култура и духовни
дейности“.
След станалите разисквания и извършеното гласуване,на основание влязло в сила
Постановление № 288 на Министерски съвет от 04.11.2016 г. за изменения и допълнения на
чл. 36, ал.2 от Правилника за прилагане на Закона за социалното подпомагане /ДВ, бр. 89 от
11.11.2016 г./, Общински съвет-Радомир прие

Р Е Ш Е Н И Е № 135
ОБЩИНСКИ
СЪВЕТ-РАДОМИР
УТВЪРЖДАВА
наименованието на социалните услуги „Център за настаняване
от семеен тип за деца без увреждания 1“ и „Център за настаняване
от семеен тип за деца без увреждания 2“- село Дрен, 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
ОБЛАСТ ПЕРНИК
град Радомир 2400, площад ”Свобода” № 20,
тел./факс: 359 777 823 70, тел: 359 777 80 080
e-mail: obs_radomir@abv.bg

Р Е Ш Е Н И Е № 136
25.09.2018 г.
ПРОТОКОЛ №8
Общински съвет-Радомир на свое заседание, проведено на 25.09.2018 г., обсъди
първа точка от дневния ред – Докладни записки, Докладна записка вх.№ С173/14.09.2018г., относно промяна на наименованието на социалната услуга в
общността „Защитено жилище за хора с физически увреждания“ в „Защитено
жилище за лица с физически увреждания“- село Извор, община Радомир, с вносител :
Пламен Алексиев-кмет на община Радомир, както и становището на ПК
„Здравеопазване, социална политика, образование, наука, култура и духовни
дейности“.
След станалите разисквания и извършеното гласуване,на основание направени промени в
Закона за социалното подпомагане и Правилника за неговото прилагане , и ПМС №
288/04.112016 г. влязло в сила от 11.11.2016 г., Общински съвет-Радомир прие

Р Е Ш Е Н И Е № 136
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-РАДОМИР ПРОМЕНЯ наименованието
на социалната услуга в общността „Защитено жилище за хора с
физически увреждания“ в„Защитено жилище за лица с физически
увреждания“ - село Извор, 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
ОБЛАСТ ПЕРНИК
град Радомир 2400, площад ”Свобода” № 20,
тел./факс: 359 777 823 70, тел: 359 777 80 080
e-mail: obs_radomir@abv.bg

Р Е Ш Е Н И Е № 137
25.09.2018 г.
ПРОТОКОЛ №8
Общински съвет-Радомир на свое заседание, проведено на 25.09.2018 г., обсъди
първа точка от дневния ред – Докладни записки, Докладна записка вх.№ С168/12.09.2018г., относно информация за текущото изпълнение на бюджета, на
сметките за средства на Европейския съюз и чужди средства на община Радомир за
първо шестмесечие на 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,на основание чл. 137,
ал.2 от Закона за публични финанси и чл. 40, ал.2 от Наредба за условия и реда за съставяне
на бюджетна прогноза за местни дейности за следващи три години,за съставяне, приемане и
отчитане на общинския бюджет, Общински съвет-Радомир прие

Р Е Ш Е Н И Е № 137
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-РАДОМИР ПРИЕМА информация за
текущото изпълнение на бюджета, на сметките за средства на
Европейския съюз и чужди средства на община Радомир за първо
шестмесечие на 2018 година.
/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
ОБЛАСТ ПЕРНИК
град Радомир 2400, площад ”Свобода” № 20,
тел./факс: 359 777 823 70, тел: 359 777 80 080
e-mail: obs_radomir@abv.bg

Р Е Ш Е Н И Е № 138
25.09.2018 г.
ПРОТОКОЛ №8
Общински съвет-Радомир на свое заседание, проведено на 25.09.2018 г., обсъди
първа точка от дневния ред – Докладни записки, Докладна записка вх.№ С169/12.09.2018г., относно приемане на промяна на годишен план за ползване на
дървесина от горските територии – общинска собственост през 2018 година, с
вносител : Пламен Алексиев-кмет на община Радомир, както и становището на ПК
„Стопанска политика, земеделие, гори, екология, устройство но територията,
строителство, транспорт, приватизационен и следприватизационен контрол“.
След станалите разисквания и извършеното поименно гласуване,на основание чл.21, ал.1,
т.23 от ЗМСМА, във връзка с чл.114, ал.1 от ЗГ и чл.7, ал.1, ал.3, ал.4, чл.27, ал.1, т.3 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 № 138
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-РАДОМИР ПРИЕМА:
1. Добивът на дървесината да бъде планиран и осъществен
чрез сключване договор с изпълнител, без да се провежда открит
конкурс или договаряне, съгласно чл. 27, ал.1, т.3 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 .
Разценките за сеч и извоз до временен горски склад, по които
общината да заплаща на изпълнителя са аналогични с прилаганите
в Териториално предприятие Държавно горско стопанство
Радомир.
Добитата дървесина от тези обекти да се продава от
временните горски складове по ценоразпис, утвърден от общинския
съвет по чл. 71, ал.5, т.3 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.
2. Общински съвет – Радомир УТВЪРЖДАВА разходи за добив
на дървесина до временен горски склад и ценоразпис за продажба на
дървесина от временен горски склад, добита от санитарни сечи,
както следва:
РАЗХОДИ
за добив на дървесина /сеч и извоз/ от санитарни сечи до временен
горски склад

Категории дървесина,
сортименти

Дървесен вид

Ед. цена,
лв./м3

2

3

Бб, Чб

22

Бб, Чб
Бб, Чб

23
23

Бб,Чб
Бб, Чб

23
23
23
23

1
ЕДРА
в т.ч. Трупи II кл.
СРЕДНА
в т.ч. Трупи IIІ кл.
в т.ч. Технологична д-на
ДРЕБНА
Ритловици
в т.ч. Технологична д-на
ДЪРВА
в т.ч. Технологична д-на

Бб, Чб

ЦЕНОРАЗПИС
за продажба на дървесина от временен горски склад, добита от санитарни
сечи
ОБЕКТ №1801
Подотдели: 251з; 251л; 268б;

Категории дървесина,
сортименти
1
ЕДРА
в т.ч. Трупи II кл.
СРЕДНА
в т.ч. Трупи IIІ кл.

Дървесен вид

Ед. цена, лв./м3
без ДДС

2
бб

64

бб

60

в т.ч. Технологична д-на
ДРЕБНА
ритловици
в т.ч. Технологична д-на
ДЪРВА
в т.ч. Технологична д-на
ЕДРА
в т.ч. Трупи II кл.
СРЕДНА
в т.ч. Трупи IIІ кл.
в т.ч. Технологична д-на
ДРЕБНА
в т.ч. Технологична д-на
ДЪРВА
в т.ч. Технологична д-на

бб

40

бб
бб
бб

42
40
40
40

Чб

51

Чб
Чб

48
40

Чб

40
40
40

чб

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

Р Е Ш Е Н И Е № 139
25.09.2018 г.
ПРОТОКОЛ №8
Общински съвет-Радомир на свое заседание, проведено на 25.09.2018 г., обсъди
първа точка от дневния ред – Докладни записки, Докладна записка вх.№ С167/12.09.2018г., относно учредяване на безвъзмездно право на ползване на част от
недвижим имот - публична общинска собственост, находящ се в град Радомир на
втори етаж в сградата на МКИЦ „Европа“, представляващ помещение с площ от 15
кв.м. за осъществяване на дейностите на ОБС на БЧК-град Радомир, с вносител :
Пламен Алексиев-кмет на община Радомир, както и становището на ПК
„Обществен ред, законност, местно самоуправление и общинска собственост“.
След станалите разисквания и извършеното поименно гласуване, Общински съветРадомир прие

Р Е Ш Е Н И Е № 139
1.ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-РАДОМИР, на основание чл.21 ал.1
т.8 от ЗМСМА, чл.39 ал. 2, 3 и 5 от ЗОС и чл. 60 от Наредба на
общинската собственост за нуждите на ОБС на БЧК - Радомир
УЧРЕДЯВА
безвъзмездно право на ползване върху част от
недвижим имот- публична общинска собственост, находящ се в гр.
Радомир, на втори етаж в сградата на МКИЦ „Европа“,
представляващ помещение с площ от 15 /петнадесет/ кв.м., за
осъществяване на дейностите на ОБС на БЧК- Радомир.
2.УЧРЕДЯВА безвъзмездно право на ползване върху имота по
т.1 за срок от 10 /десет / години на ОБС на БЧК - Радомир .
3.ВЪЗЛАГА на Кмета на Община Радомир да сключи договор
за безвъзмездно право на ползване върху имота с упълномощен
представител на Областния съвет на Български Червен кръстПерник.
/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
ОБЛАСТ ПЕРНИК
град Радомир 2400, площад ”Свобода” № 20,
тел./факс: 359 777 823 70, тел: 359 777 80 080
e-mail: obs_radomir@abv.bg

Р Е Ш Е Н И Е № 140
25.09.2018 г.
ПРОТОКОЛ №8
Общински съвет-Радомир на свое заседание, проведено на 25.09.2018 г., обсъди
първа точка от дневния ред – Докладни записки, Докладна записка вх.№ С170/13.09.2018г., относно дарение на движима вещ – МПС частна общинска
собственост от община Радомир на „Медицински център-Радомир“ЕООД, с
вносител : Пламен Алексиев-кмет на община Радомир, както и становищата на ПК
„Обществен ред, законност, местно самоуправление и общинска собственост“ и ПК
„Здравеопазване , социална политика, образование, наука, култура и духовни
дейности“.
След станалите разисквания и извършеното поименно гласуване, Общински съветРадомир прие

Р Е Ш Е Н И Е № 140
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-РАДОМИР:
1.На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА и във връзка с чл.69 от
Наредба за общинската собственост /чл.8, ал.2 от ЗОС/ ДАВА СЪГЛАСИЕ
община Радомир да дари на „Медицински център – Радомир“ ЕООД със
седалище и адрес на управление – град Радомир, област Перник, ул. „Райко
Даскалов“ № 50, Булстат: 113511049, представлявано от ВрИД Управител др Таня Петрушева, следното МПС частна общинска собственост: вид
специален автомобил, модел „Нисан Ванет“, цвят бял/син, с рег. № РК 2950
АК, с номер на рамата VSKBHC220U0982043, с номер на двигателя :
А152400505А, бензин, който да бъде използван по предназначение.
2. Изпълнението на настоящото решение ВЪЗЛАГА на кмета на 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
ОБЛАСТ ПЕРНИК
град Радомир 2400, площад ”Свобода” № 20,
тел./факс: 359 777 823 70, тел: 359 777 80 080
e-mail: obs_radomir@abv.bg

Р Е Ш Е Н И Е № 141
25.09.2018 г.
ПРОТОКОЛ №8
Общински съвет-Радомир на свое заседание, проведено на 25.09.2018 г., обсъди
първа точка от дневния ред – Докладни записки, Докладна записка вх.№ С161/05.09.2018г., относно внесено предложение от управителя на „ИДЕЯ М“ЕООД до
община Радомир за регистрация на ново юридическо лице с ограничена отговорност с
предмет на дейност: проектиране, кадастър, урбанизъм, изработване на планове за
развитие на общини, с вносител : Пламен Алексиев-кмет на община Радомир, както и
становищата на ПК „Обществен ред, законност, местно самоуправление и общинска
собственост“ и ПК „Стопанска политика земеделие, гори, екология, устройство но
територията, строителство, транспорт, приватизационен и следприватизационен
контрол“.
След станалите разисквания и извършеното поименно гласуване,на основание чл.21, ал.1,
т.23, т.24 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във
връзка с чл.113 от Търговския закон и чл.1, ал.3 и ал.5, чл.11, ал.1, т.2, чл.19, ал.1 и ал.2, чл.20
и чл.21 от Наредба за търговските дружества с общинско участие, Общински съвет-Радомир
прие

Р Е Ш Е Н И Е № 141
1.ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-РАДОМИР ДАВА СЪГЛАСИЕ община
Радомир да участва в регистрирането на ново юридическо лице с
ограничена отговорност със следните съдружници: „ИДЕЯ М“
ЕООД – 80% - носител на лицензи, история, капацитет;
арх.Михаил Владимиров Михайлов – 15% и Община Радомир – 5 %, с
предмет на дейност на новото дружество проектиране, кадастър,
урбанизъм, изработване на планове за развитие на общини,
дружества, участие в международни проекти.
Дяловото участие на община Радомир като ограничено
отговорен съдружник в капитала на дружеството с ограничена
отговорност е 5 %, представляваща парична вноска от
първоначалния капитал (100 лева).

2.Новосъздаденото
дружество
да
кандидатства
за
финансиране пред “SCRL DELTA HOUSE”- Nevin, Белгия,
представляван от DANIEL VAN BUTSEL – Генерален мениджър.
3.ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-РАДОМИР ОПРЕДЕЛЯ кмета на
община Радомир да представлява община Радомир в
новосъздаденото дружество.
4.Изпълнението на настоящото решение се ВЪЗЛАГА на
кмета на 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
ОБЛАСТ ПЕРНИК
град Радомир 2400, площад ”Свобода” № 20,
тел./факс: 359 777 823 70, тел: 359 777 80 080
e-mail: obs_radomir@abv.bg

Р Е Ш Е Н И Е № 142
25.09.2018 г.
ПРОТОКОЛ №8
Общински съвет-Радомир на свое заседание, проведено на 25.09.2018 г., обсъди
първа точка от дневния ред – Докладни записки, Докладна записка вх.№ С163/11.09.2018г., относно продажба на общинска недвижима собственост – УПИ ХХІІ в
кв.21 по плана на село Гълъбник, община Радомир, 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, Общински съветРадомир прие

Р Е Ш Е Н И Е № 142
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 2, и чл. 62, ал.1 и 2 от
Наредба за общинската собственост ДАВА СЪГЛАСИЕ за продажба на УПИ
ХХІІ в кв. 21 по плана на с. Гълъбник, Община Радомир с площ от 710 кв.м.,
отреден за жилищно строителство, одобрен със Заповед № ІІІ-62/06.02.1974 г.
на ОНС- Перник, при граници: север – УПИ ІХ-397;398, изток – УПИ ХІ-395;396,
юг - УПИ ХХІ и запад - улица с о.т. 170 и о.т. 170а, актуван с АОС №
3875/01.08.2018 г. на Георги Спасов Боборачки, с постоянен адрес гр. София,
ж.к. „Младост - 3“ бл. 313, вх. 3, ет. 6, ап. 39 и Ели Спасова Петкова с
постоянен адрес гр. София, ул. „Братя Пешеви“ № 16, съгласно удостоверение
за наследници изх. № РСЛ18-УГ01-5940/14.05.2018 г. за сумата от 4 118.00 лв.
/четири хиляди сто и осемнадесет лева/, 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-17/
/“за“ – 17, „против“- няма, „въздържал се“ – няма/

СВЕТОСЛАВ КИРИЛОВ /П/

Председател на Общински съвет-Радомир

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

Р Е Ш Е Н И Е № 143
25.09.2018 г.
ПРОТОКОЛ №8
Общински съвет-Радомир на свое заседание, проведено на 25.09.2018 г., обсъди
първа точка от дневния ред – Докладни записки, Докладна записка вх.№ С164/11.09.2018г., относно продажба на общинска недвижима собственост – УПИ VІ-32
в кв.1 по плана на село Дебели лаг, община Радомир, с вносител : Пламен Алексиевкмет 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, Общински съветРадомир прие

Р Е Ш Е Н И Е № 143
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 2, и чл. 62, ал.1 и 2 от
Наредба за общинската собственост ДАВА СЪГЛАСИЕ за продажба на УПИ
VІ-32 в кв. 1 по плана на с. Дебели лаг, Община Радомир с площ от 788 кв.м.,
отреден за жилищно строителство, одобрен със Заповед № 26/25.01.1989 г. на
ОНС- Перник, при граници: север – УПИ ХV-36, изток – УПИ V-31, юг - улица и
запад - УПИ VІІ-33, актуван с АОС № 3876/14.08.2018 г. на Натали Стефанова
Андреева-Кирчева с постоянен адрес гр. София, ж.к. „Лозенец“ ул.
„Трепетлика“ № 19, ет. 2, ап. 3 за сумата от 4 137.00 лв. /четири хиляди сто
тридесет и седем лева/, 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-17/
/“за“ – 17, „против“- няма, „въздържал се“ – няма/

СВЕТОСЛАВ КИРИЛОВ /П/

Председател на Общински съвет-Радомир

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

Р Е Ш Е Н И Е № 144
25.09.2018 г.
ПРОТОКОЛ №8
Общински съвет-Радомир на свое заседание, проведено на 25.09.2018 г., обсъди
първа точка от дневния ред – Докладни записки, Докладна записка вх.№ С165/11.09.2018г., относно продажба на общинска недвижима собственост –поземлен
имот с идентификатор 61577.505.2545 в град Радомир, с вносител : Пламен Алексиевкмет 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, Общински съветРадомир прие

Р Е Ш Е Н И Е № 144
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
2, и чл. 62, ал.1 и 2 от Наредба за общинската собственост ДАВА
СЪГЛАСИЕ за продажба на Поземлен имот с идентификатор
61577.505.2545 /землище шестдесет и една хиляди петстотин
седемдесет и седем, кадастрален район петстотин и пети, имот
две хиляди петстотин четиридесет и пети/, съгласно
кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със
Заповед РД-18-75/10.11.2015 г. на Изпълнителен директор на АГКК,
адрес на поземления имот: гр. Радомир, п.к. 2400, ул. „Велчо“, с
площ: 222 кв.м. /двеста двадесет и два квадратни метра/, трайно
предназначение на територията: Урбанизирана, начин на трайно
ползване: За търговски обект комплекс, номер по предходен план:
квартал: 83, парцел: VІІ, при съседи: имоти с идентификатор
61577.505.3037; 61577.505.9654; 61577.505.3036; 61577.505.2540, актуван
с АОС № 3385/25.03.2016 г. на Михаил Дантев Михайлов в
качеството му на управител на ЕТ „Михаил Михайлов“ ЕИК
113027308, със седалище и адрес на управление гр. Радомир, ул.
„Люлякова , бл. 17, вх. В, ап. 55 за сумата от 5 341.32 лв. /пет
хиляди триста четиридесет и един лева и тридесет 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-16/
/“за“ – 16, „против“- няма, „въздържал се“ – няма/

СВЕТОСЛАВ КИРИЛОВ /П/

Председател на Общински съвет-Радомир

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

Р Е Ш Е Н И Е № 145
25.09.2018 г.
ПРОТОКОЛ №8
Общински съвет-Радомир на свое заседание, проведено на 25.09.2018 г., обсъди
първа точка от дневния ред – Докладни записки, Докладна записка вх.№ С166/11.09.2018г., относно продажба на общинска недвижима собственост –
самостоятелен обект в сграда с идентификатор 61577.502.2766.2.20 в град Радомир, 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, Общински съветРадомир прие

Р Е Ш Е Н И Е № 145
1. ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-РАДОМИР на основание чл.8, ал. 9 от
ЗОС допълва годишната Програма за управление и разпореждане с
общинска собственост за 2018 г. /приета с решение № 3 от
протокол № 1 от 30.01.2018 г. - списък на недвижимите имоти
частна общинска собственост за продажба по ЗОС през 2018 г./ с
нова точка, в която вписва имот представляващ Самостоятелен
обект в сграда с идентификатор 61577.502.2766.2.20 /шестдесет и
една хиляди петстотин седемдесет и седем, точка, петстотин и
две, точка, две хиляди седемстотин шестдесет и шест, точка, две,
точка, двадесет/, съгласно кадастралната карта и кадастралните
регистри, одобрени със заповед
РД-18-75/10.11.2015 г. на
Изпълнителен директор на АГКК, последно изменение със заповед:
няма издадена заповед за изменение в КККР, адрес на имота: гр.
Радомир, п.к. 2400, ул. „Батенберг“ № 6, ет.1, като
самостоятелният обект се намира в сграда № 2, разположена в
поземлен имот с идентификатор 61577.502.2766 /шестдесет и една
хиляди петстотин седемдесет и седем, точка, петстотин и две,
точка, две хиляди седемстотин шестдесет и шест/, предназначение
на самостоятелния обект „За търговска дейност“, брой нива на
обекта: 1 /едно/, с площ от 68.00 кв.м. /шестдесет и осем цяло

квадратни метра/, ведно с 3.222 % идеални части от общите части
на сградата и правото на строеж върху припадащата се част от
терена, актуван с АОС
№ 3874/24.07.2018 г., при съседни
самостоятелни
обекти
в
сградата:
на
същия
етаж:
61577.502.2766.2.2; под обекта: няма; над обекта: 61577.502.2766.2.6,
който обект по предходен АОС № 3/05.02.1998 г. издаден от Община
Радомир представлява общинско помещение - магазин с обща площ
от 68 кв.м., находящ се в гр. Радомир, ул. „Батенберг“, на първи
етаж, в блок № 6, масивен на ЖБ плоча, построен 1969 г. върху
общинска земя, представляваща УПИ VІІІ в кв. 42 по регулационния
план на гр. Радомир, при граници на магазина: югоизток- ап. № 2,
северозапад- ул. „Батенберг“, североизток-стълбище и югозапад –
ул. „Бенковски“
2. ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-РАДОМИР на основание чл. 21, ал. 1, т.
8 от ЗМСМА, чл. 35, ал. 1 от ЗОС във връзка с чл. 43, ал. 1 от
Наредба за общинската собственост ДАВА СЪГЛАСИЕ
за
продажба чрез търг с явно наддаване на Самостоятелен обект в
сграда с идентификатор 61577.502.2766.2.20 /шестдесет и една
хиляди петстотин седемдесет и седем, точка, петстотин и две,
точка, две хиляди седемстотин шестдесет и шест, точка, две,
точка, двадесет/, съгласно кадастралната карта и кадастралните
регистри, одобрени със заповед
РД-18-75/10.11.2015 г. на
Изпълнителен директор на АГКК, последно изменение със заповед:
няма издадена заповед за изменение в КККР, адрес на имота: гр.
Радомир, п.к. 2400, ул. „Батенберг“ № 6, ет.1, като
самостоятелният обект се намира в сграда № 2, разположена в
поземлен имот с идентификатор 61577.502.2766 /шестдесет и една
хиляди петстотин седемдесет и седем, точка, петстотин и две,
точка, две хиляди седемстотин шестдесет и шест/, предназначение
на самостоятелния обект „За търговска дейност“, брой нива на
обекта: 1 /едно/, с площ от 68.00 кв.м. /шестдесет и осем цяло
квадратни метра/, ведно с 3.222 % идеални части от общите части
на сградата и правото на строеж върху припадащата се част от
терена, актуван с АОС
№ 3874/24.07.2018 г., при съседни
самостоятелни
обекти
в
сградата:
на
същия
етаж:
61577.502.2766.2.2; под обекта: няма; над обекта: 61577.502.2766.2.6,
който обект по предходен АОС № 3/05.02.1998 г. издаден от Община
Радомир представлява общинско помещение - магазин с обща площ
от 68 кв.м., находящ се в гр. Радомир, ул. „Батенберг“, на първи
етаж, в блок № 6, масивен на ЖБ плоча, построен 1969 г. върху
общинска земя, представляваща УПИ VІІІ в кв. 42 по регулационния

план на гр. Радомир, при граници на магазина: югоизток- ап. № 2,
северозапад- ул. „Батенберг“, североизток-стълбище и югозапад –
ул. „Бенковски“, при първоначална тръжна цена от 39 966.37 лв.
/тридесет и девет хиляди деветстотин шестдесет и шест лева и
тридесет и седем стотинки/, без включен ДДС, определена от
лицензиран оценител.
3. ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-РАДОМИР ВЪЗЛАГА на кмета на
Община Радомир да проведе процедурата по търга, съгласно
Наредба за общинската собственост и сключи договор за
продажба със спечелилия търга.
/общ брой съветници-21, присъствали по време на поименното гласуване-18/
/“за“ – 17, „против“- 1, „въздържал се“ – няма/

СВЕТОСЛАВ КИРИЛОВ /П/

Председател на Общински съвет-Радомир

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

Р Е Ш Е Н И Е № 146
25.09.2018 г.
ПРОТОКОЛ №8
Общински съвет-Радомир на свое заседание, проведено на 25.09.2018 г., обсъди
първа точка от дневния ред – Докладни записки, Докладна записка вх.№ С162/07.09.2018г., относно предоставяне на имоти, придобити от общината по реда на
чл.19, ал.2 от ЗСПЗЗ по искане на ОСЗ-град Радомир на граждани – тревни
насаждения, ливади на наследниците на Лазар Станчев Кленовски – бивш жител на
село Чуковец, община Радомир, с вносител : Пламен Алексиев-кмет на община
Радомир, както и становищата на ПК „Стопанска политика, земеделие, гори,
екология, устройство на територията, приватизационен и следприватизационен
контрол“ и ПК „Обществен ред, законност, местно самоуправление и общинска
собственост“.
След станалите разисквания и извършеното поименно гласуване, Общински съветРадомир прие

Р Е Ш Е Н И Е № 146
ОБЩИНСКИ
СЪВЕТ-РАДОМИР
ПРЕДОСТАВЯ
на
наследниците на Лазар Станчев Кленовски, бивш жител на с.
Чуковец, община Радомир:
1.Имот с № 125009, с площ от 2,503 дка, с начин на трайно
ползване тр.насаждения, категория на земята при неполивни
условия четвърта, находящ се в землището на с.Чуковец, в
местността „Кукувица“, при граници и съседи: имот №125010 тр.насаждения на Цветанка Любомирова Станкова; имот
№052028 - тр.насаждения на земи по чл.19 от ЗСПЗЗ; имот
№125008 -тр.насаждения на насл. на Здравко Зарев Секулов; имот
№125027 -тр.насаждения на земи по чл.19 от ЗСПЗЗ, съгласно
скица-проект №Ф01028/14.06.2018г. на ОСЗ Радомир, актуван с
АОС № 3435/16.05.2016г., придобит от Общината по реда на чл.19,
ал.2 от ЗСПЗЗ.
2.Имот с №091138, с площ от 0,727 дка, с начин на трайно
ползване ливада, категория на земята при неполивни условия
четвърта, находящ се в землището на с.Чуковец, в местността
„Бутир/Зад сърбеве“, при граници и съседи: имот №091137 - ливада

на земи по чл.19 от ЗСПЗЗ; имот №000172 - Населено място на
гр.Радомир, с.Чуковец, мах.; имот №000238 - Водостоп.съор. на
МЗГ-ХМС, съгласно скица-проект №Ф01030/14.06.2018г. на ОСЗ
Радомир, актуван с АОС № 3259/13.08.2015г., придобит от
Общината по реда на чл.19, ал.2 от ЗСПЗЗ.
3.Имот с № 091146, с площ от 0,255 дка, с начин на трайно
ползване ливада, категория на земята при неполивни условия
четвърта, находящ се в землището на с.Чуковец, в местността
„Бутир/Зад сърбеве“, при граници и съседи: имот №091145 - ливада
на Лазар Пейчев Калъпчийски; имот №091138 - ливада на земи по
чл.19 от ЗСПЗЗ; имот №000172 - Населено място на гр.Радомир,
с.Чуковец, мах.; имот №091136 - ливада на земи по чл.19 от ЗСПЗЗ,
съгласно скица-проект №Ф01031/14.06.2018г. на ОСЗ Радомир,
актуван с АОС № 3285/17.08.2015г., придобит от Общината по
реда на чл.19, ал.2 от ЗСПЗЗ.
4.Имот с №091144, с площ от 0,124 дка, с начин на трайно
ползване ливада, категория на земята при неполивни условия
четвърта, находящ се в землището на с.Чуковец, в местността
„Бутир/Зад сърбеве“, при граници и съседи: имот №091143 - ливада
на Лазар Пейчев Калъпчийски; имот № 091137 - ливада на земи по
чл.19 от ЗСПЗЗ; имот № 000172 - Населено място на гр.Радомир,
с.Чуковец мах.; имот № 091135 - ливада на насл. на Васил Христов
Кьосев, съгласно скица-проект №Ф01034/14.06.2018г. на ОСЗ
Радомир, актуван с АОС № 3284/17.08.2015г., придобит от
Общината по реда на чл.19, ал.2 от ЗСПЗЗ.
5.Имот с №052068, с площ от 0,750 дка, с начин на трайно
ползване тр.насаждения, категория на земята при неполивни
условия четвърта, находящ се в землището на с.Чуковец, в
местността „Върбето/Гергиница“, при граници и съседи: имот
№052061 - ливада на насл. на Иван Стоев Калъпчийски; имот
№052060 - ливада на Бисер Василев Пейчев; имот №052069 тр.насаждения на земи по чл.19 от ЗСПЗЗ; имот №000172 Населено място на гр.Радомир, с.Чуковец, мах., имот №052067 тр.насаждения на земи по чл.19 от ЗСПЗЗ съгласно скица-проект
№К01732/15.06.2018г. на ОСЗ Радомир, актуван с АОС №
3203/05.08.2015г., придобит от Общината по реда на чл.19, ал.2 от
ЗСПЗЗ.
6.Имот с №052069, с площ от 0,558 дка, с начин на трайно
ползване тр.насаждения, категория на земята при неполивни
условия четвърта, находящ се в землището на с.Чуковец, в
местността „Върбето/Гергиница“, при граници и съседи: имот

№052060 - ливада на Бисер Василев Пейчев; имот №520014 тр.насаждения на насл. на Димитър Васев Шуманов; имот
№000172 - Населено място на гр.Радомир, с.Чуковец, мах., имот
№052068 - тр.насаждения на земи по чл.19 от ЗСПЗЗ, съгласно
скица-проект №Ф01037/14.06.2018г. на ОСЗ Радомир, актуван с
АОС № 3204/05.08.2015г., придобит от Общината по реда на чл.19,
ал.2 от ЗСПЗЗ.
/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
ОБЛАСТ ПЕРНИК
град Радомир 2400, площад ”Свобода” № 20,
тел./факс: 359 777 823 70, тел: 359 777 80 080
e-mail: obs_radomir@abv.bg

Р Е Ш Е Н И Е № 147
25.09.2018 г.
ПРОТОКОЛ №8
Общински съвет-Радомир на свое заседание, проведено на 25.09.2018 г., обсъди
първа точка от дневния ред – Докладни записки, Докладна записка вх.№ С155/17.08.2018г., относно отпускане на финансова помощ на Богомил Борисов
Стоилов от град 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 станалите разисквания и 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.1 от Правила за отпускане на
еднократни помощи и заявление вх. № ФД-94-00-168/30.07.2018 г., Общински съвет-Радомир
прие

Р Е Ш Е Н И Е № 147
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-РАДОМИР ДАВА СЪГЛАСИЕ да бъде
отпусната финансова помощ в размер на 510 /петстотин и десет
лева/ на Богомил Борисов Стоилов – баща на починалия Михаил
Богомилов Борисов от град Радомир.
/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
ОБЛАСТ ПЕРНИК
град Радомир 2400, площад ”Свобода” № 20,
тел./факс: 359 777 823 70, тел: 359 777 80 080
e-mail: obs_radomir@abv.bg

Р Е Ш Е Н И Е № 148
25.09.2018 г.
ПРОТОКОЛ №8
Общински съвет-Радомир на свое заседание, проведено на 25.09.2018 г., обсъди
първа точка от дневния ред – Докладни записки, Докладна записка вх.№ С156/17.08.2018г., относно отпускане на финансова помощ на Камелия Велизарова
Стоянова от село Старо село, 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 станалите разисквания и 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.1 от Правила за отпускане на
еднократни помощи и заявление вх. № ФД-94-00-179/09.08.2018 г., Общински съвет-Радомир
прие

Р Е Ш Е Н И Е № 148
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-РАДОМИР ДАВА СЪГЛАСИЕ да бъде
отпусната финансова помощ в размер на 510 /петстотин и десет
лева/ на Камелия Велизарова Стоянова от село Старо село, община
Радомир.
/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
ОБЛАСТ ПЕРНИК
град Радомир 2400, площад ”Свобода” № 20,
тел./факс: 359 777 823 70, тел: 359 777 80 080
e-mail: obs_radomir@abv.bg

Р Е Ш Е Н И Е № 149
25.09.2018 г.
ПРОТОКОЛ №8
Общински съвет-Радомир на свое заседание, проведено на 25.09.2018 г., обсъди
първа точка от дневния ред – Докладни записки, Докладна записка вх.№ С177/14.09.2018г., относно отпускане на финансова помощ на Здравка Кирилова
Гюрова от град Радомир, както и становищата на ПК „Здравеопазване, социална
политика, образование,наука, култура и духовни дейности“ и ПК „Бюджет, финанси
и инвестиционна политика“.
След станалите разисквания и 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.1 от Правила за отпускане на
еднократни помощи и заявление вх. № ФД-94-00-197/28.08.2018 г., Общински съвет-Радомир
прие

Р Е Ш Е Н И Е № 149
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-РАДОМИР ДАВА СЪГЛАСИЕ да бъде
отпусната финансова помощ в размер на 510 /петстотин и десет
лева/ на Здравка Кирилова Гюрова от град Радомир.
/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
ОБЛАСТ ПЕРНИК
град Радомир 2400, площад ”Свобода” № 20,
тел./факс: 359 777 823 70, тел: 359 777 80 080
e-mail: obs_radomir@abv.bg

Р Е Ш Е Н И Е № 150
25.09.2018 г.
ПРОТОКОЛ №8
Общински съвет-Радомир на свое заседание, проведено на 25.09.2018 г., обсъди
първа точка от дневния ред – Докладни записки, Докладна записка вх.№ С178/14.09.2018г., относно отпускане на финансова помощ на Райна Георгиева Костова
от град Радомир, както и становищата на ПК „Здравеопазване, социална политика,
образование,наука, култура и духовни дейности“ и ПК „Бюджет, финанси и
инвестиционна политика“.
След станалите разисквания и 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 и заявление вх. № ФД-94-00-188/20.08.2018 г., Общински съвет-Радомир
прие

Р Е Ш Е Н И Е № 150
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-РАДОМИР ДАВА СЪГЛАСИЕ да бъде
отпусната финансова помощ в размер на 510 /петстотин и десет
лева/ на Райна Георгиева Костова от град Радомир.
/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

