ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РАДОМИР
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 № 165
24.09.2019 г.
П Р О Т О К О Л № 10
Общински съвет-Радомир на свое заседание, проведено на 24.09.2019г. , обсъди
първа точка от дневния ред–Докладни записки, Докладна записка, вх.№ С190/13.09.2019 г., относно анализ на състоянието на образователната система в
Община Радомир и готовност за започване на учебната 2019/2020 годин, с вносител:
Пламен Алексиев-кмет на Община Радомир, както и становището на ПК
„Образование, наука, култура и духовни дейности“.

След 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 № 165

ОБЩИНСКИ
СЪВЕТ-РАДОМИР
ПРИЕМА Анализ
на
състоянието на образователната система в община Радомир и
готовността на детските градини, училищата и ЦПЛР-ОДК за
започване на учебната 2019/2020 година.

/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: 359 777 823 70, тел: 359 777 80 080
e-mail: obs_radomir@abv.bg

Р Е Ш Е Н И Е № 166
24.09.2019 г.
П Р О Т О К О Л № 10
Общински съвет-Радомир на свое заседание, проведено на 24.09.2019г. , обсъди
първа точка от дневния ред–Докладни записки, Докладна записка, вх.№ С191/13.09.2019 г., относно отчет за изпълнение на общинската програма за
образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства,
вносител: Пламен Алексиев-кмет на Община Радомир, както и становището на ПК
„Образование, наука, култура и духовни дейности“.

След извършеното гласуване, на основание чл.21, ал.1,т.23 от
ЗМСМА, Общински съвет-Радомир прие
Р Е Ш Е Н И Е № 166

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-РАДОМИР ПРИЕМА Отчет за
изпълнение на общинска програма за образователна интеграция на
децата и учениците от етническите малцинства за 2018/2019
учебна година.
/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: 359 777 823 70, тел: 359 777 80 080
e-mail: obs_radomir@abv.bg

Р Е Ш Е Н И Е № 167
24.09.2019 г.
П Р О Т О К О Л № 10
Общински съвет-Радомир на свое заседание, проведено на 24.09.2019г. , обсъди
първа точка от дневния ред–Докладни записки, Докладна записка, вх.№ С192/13.09.2019 г., относно продажба на общинска недвижима собственост – УПИ V-196
в кв.85 по плана 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“, 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 № 167
1. ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-РАДОМИР, на основание чл.8, ал.9 от
ЗОС ДОПЪЛВА годишната програма за управление и разпореждане
с общинска собственост за 2019 година /приета с решение № 6 от
протокол № 1 от 29.01.2019 година – списък на недвижимите имоти
частна общинска собственост за продажба по ЗОС през 2019
година/ с нова точка, в която вписва имот, представляващ УПИ V196 в кв.85 по плана на село Долна Диканя, Община Радомир, с площ
от 686 кв.м./шестотин осемдесет и шест квадратни метра/,
отреден за жилищно строителство, одобрен със заповед № РД-426/28.06.1984 г. на ОНС-Перник, при граници: север-улица, изтокулица, юг-УПИ VI-общ. от кв.85 и запад – УПИ IV-196 от кв.85,
актуван с АОС №4088/29.08.2019 г.
2.ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-РАДОМИР, на основание чл.21, ал.1,т.8
от ЗМСМА, чл.35, ал.1 от ЗОС и във връзка с чл.42, ал.1 от Наредба
за общинската собственост ДАВА СЪГЛАСИЕ за продажба чрез
търг с явно наддаване на УПИ V-196 в кв.85 по плана на село Долна
Диканя, Община Радомир, с площ от 686 кв.м./шестотин осемдесет
и шест квадратни метра/, отреден за жилищно строителство,
одобрен със заповед № РД-4-26/28.06.1984 г. на ОНС-Перник, при

граници: север-улица, изток-улица, юг-УПИ VI-общ. от кв.85 и
запад – УПИ IV-196 от кв.85, актуван с АОС № 4088/29.08.2019 г.,
при първоначална тръжна цена от 5 048.96 лв./пет хиляди
четиридесет и осем лева и деветдесет и шест 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
продажбата със спечелилия търга.
/общ брой съветници-21, присъствали по време на поименното гласуване – 20/
/”за”- 20,“против”- няма, “въздържал се”- няма/

СВЕТОСЛАВ КИРИЛОВ/П/
Председател на Общински съвет-Радомир

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

Р Е Ш Е Н И Е № 168
24.09.2019 г.
П Р О Т О К О Л № 10
Общински съвет-Радомир на свое заседание, проведено на 24.09.2019г. , обсъди
първа точка от дневния ред–Докладни записки, Докладна записка, вх.№ С193/13.09.2019 г., относно продажба на общинска недвижима собственост –
урегулиран поземлен имот – парцел Х в кв.32 по плана на село Извор, Община
Радомир, с вносител: Пламен Алексиев-кмет на Община Радомир, както и
становищата на ПК „Стопанска политика, земеделие, гори, екология, устройство на
територията, строителство, транспорт, приватизационен и следприватизационен
контрол“, ПК“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 № 168

1.ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-РАДОМИР, на основание чл.8, ал.9 от
ЗОС ДОПЪЛВА годишната програма за управление и разпореждане
с общинска собственост за 2019 година /приета с решение № 6 от
протокол № 1 от 29.01.2019 година – списък на недвижимите имоти
частна общинска собственост за продажба по ЗОС през 2019
година/ с нова точка, в която ВПИСВА имот представляващ:
урегулиран поземлен имот – парцел Х /десет/ в кв.32 /тридесет и
две/ по плана на село Извор, Община Радомир, одобрен със заповед
№ III-841/30.12.1974 г. на ОбНС-Радомир и изменен със заповед №
394/13.05.2019 година на кмета на Община Радомир, отреден за
обществено застрояване, целият с площ от 2 219 кв.м./две хиляди
двеста и деветнадесет квадратни метра/, ведно с изградената
масивна двуетажна сграда – бивш битов комбинат, построен 1973
година, със застроена площ 234 кв.м./двеста тридесет и четири
квадратни метра/, актуван с АОС № 4082/01.08.2019 г.
2.ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-РАДОМИР, на основание чл.21, ал.1,т.8
от ЗМСМА, чл.35, ал.1 от ЗОС, във връзка с чл.42, ал.1 от
Наредбата за общинската собственост, ДАВА СЪГЛАСИЕ за
продажба чрез търг с явно наддаване на урегулиран поземлен имот
– парцел Х 8десет/ в кв.32 /тридесет и две/по плана на село Извор,

Община Радомир, одобрен със заповед № III-841/30.12.1974 г. на
ОбНС-Радомир и изменен със заповед № 394/13.05.2019 година на
кмета на Община Радомир, отреден за обществено застрояване,
целият с площ от 2 219 кв.м./две хиляди двеста и деветнадесет
квадратни метра/, ведно с изградената масивна двуетажна сграда
– бивш битов комбинат, построен 1973 година, със застроена площ
234 кв.м. /двеста тридесет и четири квадратни метра/, актуван с
АОС № 4082/01.08.2019 г., при първоначална тръжна цена от
61 339.00 лв./шестдесет и една хиляди триста тридесет и девет
лева/ 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
продажбата със спечелилия търга.
/общ брой съветници-21, присъствали по време на поименното гласуване – 20/
/”за”- 20,“против”- няма, “въздържал се”- няма/

СВЕТОСЛАВ КИРИЛОВ/П/
Председател на Общински съвет-Радомир

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

Р Е Ш Е Н И Е № 169
24.09.2019 г.
П Р О Т О К О Л № 10
Общински съвет-Радомир на свое заседание, проведено на 24.09.2019г. , обсъди
първа точка от дневния ред–Докладни записки, Докладна записка, вх.№ С189/13.09.2019 г., относно отпускане на финансова помощ на Василка Иванова
Райчева 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 извършеното поименно гласуване, на основание чл.11, ал.1 и ал.2
от ЗСП, чл.21, ал.1,т.23 от ЗМСМА и Раздел I, чл.2, ал.1 от Правила за
отпускане на еднократни помощи, Общински съвет-Радомир прие
Р Е Ш Е Н И Е № 169

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-РАДОМИР ДАВА СЪГЛАСИЕ да бъде
отпусната финансова помощ в размер на 1120 /хиляда сто и
двадесет/ лева на Василка Иванова Райчева от град Радомир,
ул.“Братя Миленкови“ № 12.
/общ брой съветници-21, присъствали по време на поименното гласуване – 20/
/”за”- 20,“против”- няма, “въздържал се”- няма/

СВЕТОСЛАВ КИРИЛОВ/П/
Председател на Общински съвет-Радомир

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

Р Е Ш Е Н И Е № 170
24.09.2019 г.
П Р О Т О К О Л № 10
Общински съвет-Радомир на свое заседание, проведено на 24.09.2019г. , обсъди
първа точка от дневния ред–Докладни записки, Докладна записка, вх.№ С195/13.09.2019 г., относно отпускане на финансова помощ на Десислава Тодорова
Николова 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 извършеното поименно гласуване, на основание чл.11, ал.1 и ал.2
от ЗСП, чл.21, ал.1,т.23 от ЗМСМА и Раздел I, чл.2, ал.1 от Правила за
отпускане на еднократни помощи, Общински съвет-Радомир прие
Р Е Ш Е Н И Е № 170

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-РАДОМИР ДАВА СЪГЛАСИЕ да бъде
отпусната финансова помощ в размер на 1120 /хиляда сто и
двадесет/ лева на Десислава Тодорова Николова от град Радомир,
ж.к.“Тракия“ бл.4, вх.В, ет.8, ап.67.
/общ брой съветници-21, присъствали по време на поименното гласуване – 20/
/”за”- 20,“против”- няма, “въздържал се”- няма/

СВЕТОСЛАВ КИРИЛОВ/П/
Председател на Общински съвет-Радомир

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

Р Е Ш Е Н И Е № 171
24.09.2019 г.
П Р О Т О К О Л № 10
Общински съвет-Радомир на свое заседание, проведено на 24.09.2019г. , обсъди
първа точка от дневния ред–Докладни записки, Докладна записка, вх.№ С196/13.09.2019 г., относно отпускане на финансова помощ на Елена Георгиева Петрова
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 извършеното поименно гласуване, на основание чл.11, ал.1 и
ал.2 от ЗСП, чл.21, ал.1,т.23 от ЗМСМА и Раздел I, чл.2, ал.2 от Правила
за отпускане на еднократни помощи, Общински съвет-Радомир прие
Р Е Ш Е Н И Е № 171
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-РАДОМИР ДАВА СЪГЛАСИЕ да бъде
отпусната финансова помощ в размер на 1120 /хиляда сто и
двадесет/ лева на Елена Георгиева Петрова от град Радомир,
ж.к.“Автогара“ бл.4, ап.15.
/общ брой съветници-21, присъствали по време на поименното гласуване – 20/
/”за”- 20,“против”- няма, “въздържал се”- няма/

СВЕТОСЛАВ КИРИЛОВ/П/
Председател на Общински съвет-Радомир

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

Р Е Ш Е Н И Е № 172
24.09.2019 г.
П Р О Т О К О Л № 10
Общински съвет-Радомир на свое заседание, проведено на 24.09.2019г. , обсъди
първа точка от дневния ред–Докладни записки, Докладна записка, вх.№ С200/24.09.2019 г., относно избиране на временно изпълняващ длъжността „кмет“ на
община Радомир и временно изпълняващи длъжността „кмет на кметство“ в
населените места на територията на община Радомир, с вносител: Пламен
Алексиев-кмет на Община Радомир.

След станалите разисквания и извършеното поименно гласуване, на
основание чл.42, ал.6, във връзка с ал.4 от ЗМСМА, Общински съветРадомир прие
Р Е Ш Е Н И Е № 172
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-РАДОМИР ОПРЕДЕЛЯ:
1. За временно изпълняващ длъжността кмет на община Радомир –
инж.Димитър Стоилов Димитров – зам.-кмет на община Радомир, считано
от 03.11.2019 година до полагане на клетва на новоизбрания кмет пред
Общински съвет-Радомир след провеждането на изборите на 27.10.2019 година.
ОПРЕДЕЛЯ основно месечно трудово възнаграждение за времето, в което
заема длъжността ВрИД кмет в размер на 2 000 лева.
2.За временно изпълняващи длъжността кмет на кметства в община
Радомир, считано от 03.11.2019 година до полагане на клетва на
новоизбраните кметове след провеждането на изборите на 27.10.2019 година,
както следва:
-за село Друган – Веска Симеонова Чакърова, с основно месечно трудово
възнаграждение за времето, в което заема длъжността ВрИД кмет на
кметство село Друган, община Радомир, в размер на 880 лева.
-за село Дрен – Златка Ангелова Шарлачка, с основно месечно трудово
възнаграждение за времето, в което заема длъжността ВрИД кмет на
кметство село Дрен, община Радомир, в размер на 990 лева.
/общ брой съветници-21, присъствали по време на поименното гласуване – 20/
/”за”- 20,“против”- няма, “въздържал се”- няма/

СВЕТОСЛАВ КИРИЛОВ/П/
Председател на Общински съвет-Радомир

