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 № 25
26.02.2019 г.
ПРОТОКОЛ №2
Общински съвет-Радомир на свое заседание, проведено на 26.02.2019г. , обсъди
първа точка от дневния ред –Докладни записки, Докладна записка, вх.№ С37/14.02.2019 г., относно Отчет за изпълнение на годишен план за дейностите за
подкрепа за личностно развитие на Община Радомир за 2018 година, с вносител:
Пламен Алексиев-кмет на Община Радомир, както и становищата на
ПК“Здравеопазване, социална политика, образование, наука, култура и духовни
дейности“ и ПК „Европейски, национални и други програми и проекти, работа с
децата и младежта, спорт и туризъм“.

След извършеното гласуване, на основание чл.21, ал.1,т.12 от
ЗМСМА и във връзка с чл.197, ал.3 от ЗПУО, Общински съвет-Радомир
прие
Р Е Ш Е Н И Е № 25
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-РАДОМИР ПРИЕМА Отчет за
изпълнение на годишен план за дейностите за подкрепа за
личностно развитие на Община Радомир за 2018 година.
/общ брой съветници-21, присъствали по време на гласуването – 19/
/”за”- 18,“против”- няма, “въздържал се”- 1/

СВЕТОСЛАВ КИРИЛОВ /П/
Председател на Общински съвет-Радомир

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

Р Е Ш Е Н И Е № 26
26.02.2019 г.
ПРОТОКОЛ №2
Общински съвет-Радомир на свое заседание, проведено на 26.02.2019г. , обсъди
първа точка от дневния ред –Докладни записки, Докладна записка, вх.№ С38/14.02.2019 г., относно Отчет за дейността на Местната комисия за борба срещу
противообществените прояви на малолетните и непълнолетните – Община
Радомир, с вносител: Пламен Алексиев-кмет на Община Радомир, както и
становищата на ПК“Обществен ред, законност, местно самоуправление и общинска
собственост“ и ПК „Европейски, национални и други програми и проекти, работа с
децата и младежта, спорт и туризъм“.

След извършеното гласуване, на основание чл.21, ал.1,т.12 от
ЗМСМА, Общински съвет-Радомир прие
Р Е Ш Е Н И Е № 26

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РАДОМИР ПРИЕМА Отчет за
дейността
на
Местната
комисия
за
борба
срещу
противообществените прояви на малолетните и непълнолетните
/МКБППМН/ - Община Радомир за периода 01.01.2018 г. –
01.01.2019г.
/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 № 27
26.02.2019 г.
ПРОТОКОЛ №2
Общински съвет-Радомир на свое заседание, проведено на 26.02.2019г. , обсъди
първа точка от дневния ред –Докладни записки, Докладна записка, вх.№ С33/13.02.2019 г., относно Информация за хода и развитието на съдебните дела,
граждански и административни, по които Община Радомир е страна, с вносител:
Пламен Алексиев-кмет на Община Радомир, както и становището на
ПК“Обществен ред, законност, местно самоуправление и общинска собственост“.

След станалите разисквания и извършеното гласуване, на основание
чл.21, ал.2 от ЗМСМА, Общински съвет-Радомир прие
Р Е Ш Е Н И Е № 27

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-РАДОМИР ПРИЕМА Информация за
хода и развитието на съдебните села, граждански и
административни, по които Община Радомир е страна за 2018
година.
/общ брой съветници-21, присъствали по време на гласуването – 17/
/”за”- 14,“против”- няма, “въздържал се”- 3/

СВЕТОСЛАВ КИРИЛОВ/П/
Председател на Общински съвет-Радомир

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

Р Е Ш Е Н И Е № 28
26.02.2019 г.
ПРОТОКОЛ №2
Общински съвет-Радомир на свое заседание, проведено на 26.02.2019г. , обсъди
първа точка от дневния ред –Докладни записки, Докладна записка, вх.№ С36/14.02.2019 г., относно участие и членство на Община Радомир в Софийски
туристически район, с вносител: Пламен Алексиев-кмет на Община Радомир, както
и становищата на ПК“Здравеопазване, социална политика, образование, наука,
култура и духовни дейности“ и ПК „Европейски, национални и други програми и
проекти, работа с децата и младежта, спорт и туризъм“.

След извършеното гласуване, на основание чл.21,ал.2 от ЗМСМА и
във връзка с чл.15 и чл.17 от Закона за туризма, Общински съвет-Радомир
прие
Р Е Ш Е Н И Е № 28
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-РАДОМИР:
1.ДАВА СЪГЛАСИЕ за участие и членство на Община
Радомир в организацията за управление на Софийски
туристически район.
2.ОПРАВОМОЩАВА г-жа Милена Людмилова Илиева –
директор на Общински музей – град Радомир да представлява
Община Радомир в Учредителния комитет.
/общ брой съветници-21, присъствали по време на гласуването – 17/
/”за”- 16,“против”- няма, “въздържал се”- 1/

СВЕТОСЛАВ КИРИЛОВ/П/
Председател на Общински съвет-Радомир

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

Р Е Ш Е Н И Е № 29
26.02.2019 г.
ПРОТОКОЛ №2
Общински съвет-Радомир на свое заседание, проведено на 26.02.2019г. , обсъди
първа точка от дневния ред –Докладни записки, Докладна записка, вх.№ С39/15.02.2019 г., относно кандидатстване с проектно предложение по процедура
„Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – Компонент 2“ по
Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г., с вносител:
Пламен Алексиев-кмет на Община Радомир, както и становищата на
ПК“Здравеопазване, социална политика, образование, наука, култура и духовни
дейности“ и ПК „Европейски, национални и други програми и проекти, работа с
децата и младежта, спорт и туризъм“.

След извършеното гласуване, на основание чл.21, ал.1,т.23 и ал.2 от
ЗМСМА, Общински съвет-Радомир прие
Р Е Ш Е Н И Е № 29

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-РАДОМИР:
1.ДАВА СЪГЛАСИЕ Община Радомир да подаде проектно
предложение по процедура чрез директно предоставяне на
безвъзмездна финансова помощ BG05М9ОР001 – 2.040 „Патронажна
грижа за възрастни хора и лица с увреждания – Компонент 2“ по
Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 20142020г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския
социален фонд.
2. УПЪЛНОМОЩАВА кмета на Община Радомир да подписва
всички документи, свързани с подготовката и подаването на
проекта, посочен в точка 1 от настоящото решение.
/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 № 30
26.02.2019 г.
ПРОТОКОЛ №2
Общински съвет-Радомир на свое заседание, проведено на 26.02.2019г. , обсъди
първа точка от дневния ред –Докладни записки, Докладна записка, вх.№ С42/15.02.2019 г., относно актуализация на поименния списък за капиталови разходи на
Община Радомир за 2019 година, 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, на основание чл.21, ал.1,т.6 от ЗМСМА, чл.124,
ал.3 от Закона за публичните финанси и чл.32, ал.3 от Наредбата за условията и реда за
съставяне на бюджетната прогноза за местни дейности за следващите три години и за
съставяне, приемане и отчитане на общинския бюджет на Община Радомир, Общински
съвет-Радомир прие

Р Е Ш Е Н И Е № 30
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-РАДОМИР:
1.ДАВА СЪГЛАСИЕ да бъде извършена промяна в поименния
списък на капиталовите разходи за 2019 година, както следва: Във
функция VII „Почивно дело, култура и религиозни дейности“
капиталовите разходи, финансирани със средства от преходен
остатък за 2019 година – обект „Вертикална планировка за
изграждане на закрит тенис корт град Радомир“ да бъде променен
в обект „Направа на покритие и поливна система на тенис корт
град Радомир – I-ви етап“.
2.ВЪЗЛАГА на кмета на Община Радомир да отрази
съответната промяна.
/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 № 31
26.02.2019 г.
ПРОТОКОЛ №2
Общински съвет-Радомир на свое заседание, проведено на 26.02.2019г. , обсъди
първа точка от дневния ред –Докладни записки, Докладна записка, вх.№ С31/12.02.2019 г., относно Отчет за финансовото състояние и дейността на
„Медицински център-Радомир“ЕООД град Радомир за периода 01.01.2018 г. – 31.12.2018
г., с вносител: д-р Татяна Петрушева-ВрИД управител на „Медицински центърРадомир“ЕООД, както и становищата на ПК „Бюджет, финанси и инвестиционна
политика“ и ПК „Здравеопазване, социална политика, образование, наука, култура и
духовни дейности“.

След извършеното поименно гласуване, на основание чл.26, ал.2 от
Наредбата за търговските дружества с общинско участие, Общински
съвет-Радомир прие
Р Е Ш Е Н И Е № 31
ОБЩИНСКИ
СЪВЕТ-РАДОМИР
ПРИЕМА
Отчет
за
финансовото състояние и дейността на „Медицински центърРадомир“ЕООД град Радомир за периода 01.01.2018 г. – 31.12.2018 г.
/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 № 32
26.02.2019 г.
ПРОТОКОЛ №2
Общински съвет-Радомир на свое заседание, проведено на 26.02.2019г. , обсъди
първа точка от дневния ред –Докладни записки, Докладна записка, вх.№ С43/15.02.2019 г., относно предоставяне на финансов ресурс под формата на безлихвен
заем на „Медицински център-Радомир“ЕООД във връзка с погасяване на дължими
суми по постановено съдебно решение, с вносител: Светослав Кирилов-председател на
ОбС-Радомир, както и становищата на ПК „Бюджет, финанси и инвестиционна
политика“ и ПК „Обществен ред, законност, местно самоуправление и общинска
собственост“.
След станалите разисквания и извършеното поименно гласуване, на основание чл.21, ал.1,т.10 и
чл.27, ал.4 и ал.5 от ЗМСМА и във връзка с погасяване на дължими суми по постановено съдебно
Решение № 385/28.12.2017 г., поправено с Решение № 33/31.01.2018 г. на Окръжен съд-град Перник,
Общински съвет-Радомир прие

Р Е Ш Е Н И Е № 32
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-РАДОМИР:
1. ДАВА СЪГЛАСИЕ община Радомир да предостави финансов ресурс под
формата на временен безлихвен заем в размер на 33 437.66 лв. на „Медицински
център-Радомир“ЕООД, със седалище и адрес на управление – град Радомир,
област Перник, ул.“Райко Даскалов“ № 50, Булстат: 113511049, който да
послужи за изплащане на задължението съгласно сключената спогодба между
страните, а именно: 7000 лв. да бъдат изплатени на Красимир Димитров в
срок до 31.03.2019 г. Останалите дължими суми – главница и лихви да се
изплащат всеки месец по 1000 лв. на последно число от календарния месец на
годината – до 31.05.2021 г.
2. Отпуснатият временен безлихвен заем на „Медицински центърРадомир“ЕООД следва да бъде възстановен на община Радомир до края на
бюджетната 2019 година.
3. Изпълнението на настоящото решение ВЪЗЛАГА на ВрИД управител на
„Медицински център-Радомир“ЕООД д-р Татяна Петрушева.
/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 № 33
26.02.2019 г.
ПРОТОКОЛ №2
Общински съвет-Радомир на свое заседание, проведено на 26.02.2019г. , обсъди
първа точка от дневния ред –Докладни записки, Докладна записка, вх.№ С32/13.02.2019 г., относно приемане на годишния финансов отчет за 2018 година на
„Байкал 1“ЕООД град Радомир, с вносител: инж.Кирил Кирилов-ВрИД управител на
„Байкал 1“ЕООД град 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, на основание чл.21, ал.1,т.23
от ЗМСМА, чл.16, ал.1,т.3 във връзка с чл.9 от Наредбата за търговски
дружества с общинско участие, Общински съвет-Радомир прие
Р Е Ш Е Н И Е № 33
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-РАДОМИР:
1.ПРИЕМА годишния финансов отчет за 2018 година на
„Байкал 1“ЕООД град Радомир и ВЪЗЛАГА на управителя на
дружеството да предприеме действия по обявяването му
Търговския регистър към Агенцията по вписванията.
2.РАЗПРЕДЕЛЯ печалбата от дейността на „Байкал 1“ЕООД
град Радомир в размер на 1 391.15 лв., както следва:
2.1.Дивидент в полза на Община Радомир –
1000.00 лв.
2.2. Реинвестиране в дейността на „Байкал 1“ЕООД – 391.15 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 № 34
26.02.2019 г.
ПРОТОКОЛ №2
Общински съвет-Радомир на свое заседание, проведено на 26.02.2019г. , обсъди
първа точка от дневния ред –Докладни записки, Докладна записка, вх.№ С40/15.02.2019 г., относно съгласие за отпускане на безлихвен заем на „Байкал 1“ЕООД
град Радомир от бюджета на Община Радомир, с вносител: инж.Кирил КириловВрИД управител на „Байкал 1“ЕООД град Радомир, както и становищата на ПК
„Бюджет, финанси и инвестиционна политика“, ПК „Обществен ред, законност,
местно самоуправление и общинска собственост“ и ПК „Стопанска политика,
земеделие, гори, екология, устройство на територията, строителство, транспорт,
приватизационен и следприватизационен контрол“.

След извършеното поименно гласуване, на основание чл.21, ал.1,т.10
от ЗМСМА, Общински съвет-Радомир прие
Р Е Ш Е Н И Е № 34

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-РАДОМИР ДАВА СЪГЛАСИЕ /при
възможност на общинския бюджет/ за отпускане на безлихвен заем
на „Байкал 1“ЕООД град Радомир от бюджета на Община
Радомир в размер на 30 000 /тридесет хиляди/ лева с едногодишен
срок на погасяване.
/общ брой съветници-21, присъствали по време на поименното гласуване – 19/
/”за”- 16,“против”- няма, “въздържал се”- 3/

СВЕТОСЛАВ КИРИЛОВ /П/
Председател на Общински съвет-Радомир

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

Р Е Ш Е Н И Е № 35
26.02.2019 г.
ПРОТОКОЛ №2
Общински съвет-Радомир на свое заседание, проведено на 26.02.2019г. , обсъди
първа точка от дневния ред –Докладни записки, Докладна записка, вх.№ С44/15.02.2019 г., относно съгласие за кандидатстване на „Байкал 1“ЕООД град
Радомир за отпускане на кредит за оборотни средства, с вносител: инж.Кирил
Кирилов-ВрИД управител на „Байкал 1“ЕООД град 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, на основание чл.21,
ал.1,т.10 от ЗМСМА и чл.16, ал.1,т.17 от Наредбата за търговски
дружества с общинско участие, Общински съвет-Радомир прие
Р Е Ш Е Н И Е № 35

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-РАДОМИР, като упражняващ правата
на едноличен собственик на капитала, ДАВА РАЗРЕШЕНИЕ
„Байкал 1“ЕООД град Радомир да кандидатства за отпускане на
банков кредит за оборотни средства в размер на 20 000 /двадесет
хиляди/ лева с едногодишен срок на погасяване.
/общ брой съветници-21, присъствали по време на поименното гласуване – 19/
/”за”- 17,“против”- няма, “въздържал се”- 2/

СВЕТОСЛАВ КИРИЛОВ /П/
Председател на Общински съвет-Радомир

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

Р Е Ш Е Н И Е № 36
26.02.2019 г.
ПРОТОКОЛ №2
Общински съвет-Радомир на свое заседание, проведено на 26.02.2019г. , обсъди
първа точка от дневния ред –Докладни записки, Докладна записка, вх.№ С51/18.02.2019 г., относно упълномощаване на кмета на Община Радомир за издаване на
запис на заповед, обезпечаваща авансовото плащане по одобрена безвъзмездна
финансова помощ по споразумение № РД 50-48/03.05.2018 г. на СНЦ „МИГ РадомирЗемен“ за изпълнение на водено от общностите местно развитие и заповед на
заместник министъра на земеделието, храните и горите и ръководител на
управляващия орган на Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г. по
подмярка 19.4 „Текущи разходи и популяризиране на стратегията за водено от
общностите местно развитие“ по мярка 19 „Водено от общностите местно
развитие“ от ПРСР за периода 2014-2020 г. с вносител: Пламен Алексиев-кмет на
Община Радомир, както и становищата на ПК „Бюджет, финанси и инвестиционна
политика“ и ПК „Обществен ред, законност, местно самоуправление и общинска
собственост“ .

След станалите разисквания и извършеното поименно гласуване, на основание
чл.21, ал.1,т.10 и т.24 от ЗМСМА и във връзка с чл.7, ал.2, т.2, чл.7, ал.6 и чл.28, ал.5
и ал.6 от Наредба № 1/22.01.2016 г. на МЗХ за прилагане подмярка 19.4 „Текущи
разходи и популяризиране на стратегията за Водено от общностите местно
развитие“ по мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от ПРСР за
периода 2014-2020 г., Споразумение № РД 50-48/03.05.2018 г. за отпускане на
безвъзмездна финансова помощ за изпълнение на Стратегия за водено от общностите
местно развитие и Заповед № РД 09-125/08.02.2019 г. на Заместник министъра на
МЗХ за одобрение на дейностите и разходите за 2019 г. от СВОМР на СНЦ „МИГ
Радомир-Земен“, Общински съвет-Радомир прие

Р Е Ш Е Н И Е № 36
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-РАДОМИР:
1. УПЪЛНОМОЩАВА Пламен Станков Алексиев – кмет на
община Радомир да подпише Запис на заповед, без протест и без
разноски, платима на предявяване в полза на ДФ „Земеделие“-РА за
сумата от 100 973.55 лв./сто хиляди деветстотин седемдесет и
три лева и петдесет и пет стотинки/ за обезпечаване на 100 % от
авансово плащане за изпълнение на дейности и разходи за 2019
година по сключено Споразумение № РД 50-48/03.05.2018 г. на СНЦ
„МИГ Радомир-Земен“ за изпълнение на Стратегия за водено от

общностите местно развитие и Заповед № РД 09-125/08.02.2019 г.
на Заместник-министъра на земеделието, храните и горите и
Ръководител на управляващия орган на Програмата за развитие
на селските райони 2014-2020 г. по подмярка 19.4 „Текущи разходи и
популяризиране на стратегията за Водено от общностите местно
развитие“ по мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“
от ПРСР за периода 2014-2020 г. със срок до 30.06.2020 г.
2. Изпълнението на настоящото решение СЕ ВЪЗЛАГА на
кмета на община Радомир.
3.ВЪЗЛАГА на председателя на СНЦ „МИГ Радомир-Земен“ да
подготви необходимите документи за получаване на авансовото
плащане и да ги представи пред ДФ „Земеделие“-РА.

/общ брой съветници-21, присъствали по време на поименното гласуване – 19/
/”за”- 11,“против”- няма, “въздържал се”- 8/

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 № 37
26.02.2019 г.
ПРОТОКОЛ №2
Общински съвет-Радомир на свое заседание, проведено на 26.02.2019г. , обсъди
първа точка от дневния ред –Докладни записки, Докладна записка, вх.№ С34/14.02.2019 г., относно продажба на общинска недвижима собственост – поземлен
имот с идентификатор 61577.503.5 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 извършеното поименно гласуване, Общински съвет-Радомир прие
Р Е Ш Е Н И Е № 37

1. ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-РАДОМИР, на основание чл.21, ал.1,т.8 от ЗМСМА, чл.35,
ал.1 от ЗОС и във връзка с чл.43, ал.1 от Наредба за общинската собственост ДАВА
СЪГЛАСИЕ за продажба чрез търг с явно наддаване на поземлен имот с
идентификатор 61577.503.5 /землище шестдесет и една хиляди петстотин
седемдесет и седем, кадастрален район петстотин и трети, имот пети/, съгласно
кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД 1875/10.11.2015 г. на Изпълнителен директор на АГКК, адрес на поземления имот: град
Радомир, п.к.2400, с площ: 803 кв.м. /осемстотин и три квадратни метра/, трайно
предназначение на територията: Урбанизирана, начин на трайно ползване: За друг
вид производствен, складов обект, стар идентификатор – 61577.503.1633, номер по
предходен план: квартал 171, парцел V-1633, при съседи: имоти с идентификатор
61577.504.9590; 61577.503.6; 61577.503.8; 61577.503.1632; 61577.503.1631, актуван с АОС №
3538/13.10.2016 г., при първоначална тръжна цена от 16 333.02 лв. /шестнадесет хиляди
триста тридесет и три лева и две 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 – 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 № 38
26.02.2019 г.
ПРОТОКОЛ №2
Общински съвет-Радомир на свое заседание, проведено на 26.02.2019г. , обсъди
първа точка от дневния ред –Докладни записки, Докладна записка, вх.№ С35/14.02.2019 г., относно продажба на общинска недвижима собственост – УПИ IV-73 в
кв.12 по плана на село Дрен, 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 извършеното поименно гласуване, Общински съвет-Радомир прие

Р Е Ш Е Н И Е № 38
1. ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-РАДОМИР, на основание чл.21, ал.1,т.8 от
ЗМСМА, чл.34, ал.4 от ЗОС, чл.15, ал.3 и ал.5 от Закон за устройство на
територията и във връзка с чл.47, ал.2 от Наредба за общинската
собственост, ДАВА СЪГЛАСИЕ за продажба на 184 кв.м. /сто осемдесет и
четири квадратни метра/ придаваеми по регулация и попадащи в УПИ IV-73 в
кв.12 по плана на село Дрен, Община Радомир, одобрен със Заповед № III336/08.06.1964 г. на ОНС-Перник и изменен със Заповед № 817/20.12.2018 г. на
кмета на Община Радомир, при граници на придаваемото място:
североизток-улица с ок 211, ок 212, югоизток – УПИ V-73,74, югозапад – УПИ
IV-73 и северозапад – УПИ XIV-72 в кв.12 по плана на село Дрен, Община
Радомир на Иван Александров Василев с постоянен адрес: град София,
ул.“Бигла“ бл.25, вх.Б, ет.3, ап.20 и Диана Константинова Василева с
постоянен адрес: град София, ул.“Бигла“, бл.25, вх.Б, ет.3, ап.20 за сумата от
1 107.68 лв./хиляда сто и седем лева и шестдесет и осем стотинки/, без включен
ДДС, определена от лицензиран оценител и утвърдена от Общински съветРадомир.
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 № 39
26.02.2019 г.
ПРОТОКОЛ №2
Общински съвет-Радомир на свое заседание, проведено на 26.02.2019г. , обсъди
първа точка от дневния ред –Докладни записки, Докладна записка, вх.№ С50/15.02.2019 г., относно приемане на решение за изработване на подробен
устройствен план – парцеларен план за линеен обект на техническата
инфраструктура, представляващ подземно външно електрозахранване на обект
„Ферма за отглеждане на кози“ в имот по кадастрална карта 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, на основание чл.124, ал.1 от ЗУТ,
Общински съвет-Радомир прие
Р Е Ш Е Н И Е № 39

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-РАДОМИР ПРИЕМА да бъде изработен ПУП-ПП за
линеен обект на техническата инфраструктура подземно външно електро
захранване на обект „Ферма за отглеждане на кози“ в имот с идентификатор
22085.26.127 по кадастрална карта за землището на село Долна Диканя,
Община Радомир. Трасето засяга имоти, както следва:
-ПИ 22085.26.42 – нива, частна собственост
-ПИ 22085.26.129 – селскостопански път на община Радомир, общинска
публична собственост
-ПИ 22085.26.132 – селскостопански път на община Радомир, общинска
публична собственост
На основание чл.124б, ал.4 от ЗУТ решението на Общински съветРадомир по чл.124, ал.1 не подлежи на оспорване.
/общ брой съветници-21, присъствали по време на гласуването – 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 № 40
26.02.2019 г.
ПРОТОКОЛ №2
Общински съвет-Радомир на свое заседание, проведено на 26.02.2019г. , обсъди
първа точка от дневния ред –Докладни записки, Докладна записка, вх.№ С41/15.02.2019 г., относно предоставяне на пасища, мери и ливади от Общинския
поземлен фонд /ОПФ/ за общо и индивидуално ползване от собственици или
ползватели на животновъдни обекти с пасищни селскостопански животни,
регистрирани в Интегрираната информационна система на БАБХ, с вносител:
Пламен Алексиев-кмет на Община Радомир, както и становището на ПК
„Стопанска политика, земеделие, гори, екология, устройство на територията,
строителство, транспорт, приватизационен и следприватизационен контрол“.

След извършеното поименно гласуване, на основание чл.21, ал.1, т.8 и
ал.2 от ЗМСМА, чл.37и, ал.3 и чл.37о, ал.1 и ал.4 от ЗСПЗЗ, Общински
съвет-Радомир прие
Р Е Ш Е Н И Е № 40

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-РАДОМИР:
І.ПРИЕМА годишен план за имоти от ОПФ с начин на трайно ползване –
пасища, мери и ливади за всички землища на територията на Община
Радомир.
ІІ.ДАВА СЪГЛАСИЕ да бъдат предоставени за общо и индивидуално
ползване имоти с НТП пасища,мери и ливади от ОПФ, описани по землища в
приложение, неразделна част от настоящето решение, на собственици или
ползватели на животновъдни обекти с пасищни селскостопански животни ,
регистрирани в Интегрираната информационна система на БАБХ, по цена,
определена по пазарен механизъм, утвърдена от Общински съвет Радомир,
както следва:
Землище
Начин на трайно
Цена в лв./дка
Цена в лв./дка
ползване /НТП/
от ІV до VІІ
от VІІІ до Х
кагегория
категория
гр.Радомир
Пасище, мера
12,80 лв.
11,8 0 лв.
Пасище с храсти
12,00 лв.
11,20 лв.
ливада
11,40 лв.
10,60 лв.
Села
Байкалско
Беланица
Бобораци
Борнарево

Владимир
Горна Диканя
Гълъбник
Дебели лаг
Долна Диканя
Долни Раковец
Драгомирово
Дрен
Друган
Жедна
Житуша
Извор
Касилаг
Кленовик
Кондофрей
Копаница
Кошарите
Негованци
Николаево
Поцърненци
Прибой
Радибош
Старо село
Стефаново
Углярци
Червена могила
Чуковец

Пасище, мера

11,60 лв.

10,80 лв.

Пасище, с храсти

11,00 лв.

10,20 лв.

ливада

10,40 лв.

9,60 лв.

които ще поемат задължението да ги подържат в добро земеделско и
екологично състояние за срок от пет /5/ стопански години,считано от
стопанската 2019/2020 год. при спазване на условията на чл.37и, ал.4, ал.5, ал.6,
ал.7, ал.8, ал.9, ал.12, ал.13, ал.14 от ЗСПЗЗ.
ІІІ. Мерите, пасищата и ливадите по чл.37и, ал.13, определени за
индивидуално ползване за съответното землище, останали след проведени
процедури по чл.37и, ал.4 от ЗСПЗЗ, се отдават под наем чрез публичен търг с
явно наддаване само на собственици или ползватели на животновъдни
обекти с пасищни селскостопански животни, регистрирани в Интегрираната
информационна система на БАБХ, като първоначалната тръжна наемна
тръжна цена се определя по пазарен механизъм по утвърдена от Общински
съвет – Радомир в т.ІІ от настоящото решение. Договорите се сключват за
стопанската 2019/2020 година.
ІV. Мерите, пасищата и ливадите по чл.37и, ал.13, определени за
индивидуално ползване за съответното землище, останали след проведени
процедури по чл.37и, ал.4 и ал.13 от ЗСПЗЗ, се отдават под наем чрез публичен
търг с явно наддаване само на собственици на пасищни селскостопански
животни и на лица, които поемат задължение да ги поддържат в добро
земеделско и екологично състояние, като първоначалната тръжна наемна

тръжна цена се определя по пазарен механизъм.Договорите се сключват за
стопанската 2019/2020 година.
V. ОПРЕДЕЛЯ пасищата, мерите и ливадите за общо и индивидуално
ползване описани по землища, площи, категории и цени, определени по пазарен
механизъм утвърдена цена от Общински съвет – Радомир в т.ІІ от
настоящото решение.
VІ. Площите се предоставят за пасищно отглеждане на едър и дребен рогат
добитък и еднокопитни животни в съотношение, съгласно Национален
стандарт 4.1. от „Условията за поддържане на земята в добро екологично и
земеделско състояние“.
VІІ. Мерите и пасищата определени за общо ползване се ползват
безвъзмездно от всички лица.
VІІІ. Мерите и пасищата в населените места, представляващи
традиционни сборни терени за колективни и общоселски стада от животни,
както и прокарите до местата за паша и водопоите да се ползват от
животновъдите с цел осигуряване на безпрепятствено преминаване и
пашуване на животни.
ІХ. ПРИЕМА правила за ползване на мерите и пасищата на територията
на Община Радомир, които са задължителни за всички ползватели, съгласно
приложение, неразделна част от настояшето решение.
Х. ВЪЗЛАГА на Кмета на Община Радомир да извърши необходимите
действия за провеждането на процедурите по чл.37и, ал.4, ал.5, ал.6, ал.7, ал.8,
ал.9, ал.12, ал.13, ал.14 от ЗСПЗЗ.
ХІ. Задължения на общината:
- Да осигури безпрепятствено ползване на общинските мери и пасища за
извеждане на паша на притежаваните от земеделските стопани
животни.
- Да предоставя информация и методически указания на ползвателите,
относно необходимите мероприятия по поддържане и опазване на
мерите и пасищата.
- Мерките за ветеринарна профилактика и борба с болестите по
животните се определят съгласно Държавната профилактична
програма за задължителните мерки за профилактика и борба с
болестите по животните и Закона за ветеринарномедицинската
дейност /ЗВД/.Постоянно действащите епизоотични комисии
предприемат действия и контролират изпълнението на набелязаните
мерки за предотвратяване или ликвидиране на заболяването до
стабилизирането на обстановката. В зависимост от епизоотичната
обстановка се провеждат задължителни дезинфекции и дератизации,
хигиенизиране на водопои или налагане на забрана върху използването
им при необходимост.
- При ползването на пасищата и мерите от ОПФ е необходимо да се
спазват Националните стандарти за поддържане на земята в добро
земеделско и екологично състояние, включително опадване на почвата
от ерозия, запазване на структурата на почвата, осигуряване на
минимално ниво на поддръжка на естествените местообитания.
ХІІ. Задължения на животновъдите, ползватели на общински мери,
пасища и ливади:

Да почистват постоянните пасища от нежелана храстовидна
растителности да провеждат борба с плевелите и устойчиви
растителни видове.
- Да не променят предназначението на пасищата и мерите, да не ги
разорават и да не ги използват за неземеделски нужди.
- Да не допускат замърсяването им с битови, строителни,
производствени, опасни и други отпадъци.
- Да не палят сухи треви и храсти в пасищата, мерите и ливадите.
- Да окосяват прорасналата и неизпасана трева.
- При необходимост да извършват пръскане със съответните разрешени
препарати за наторяване и обезпаразитяване.Да не ги наторяват с
изкуствени торове и с утайки от пречистени отпадни води.
- Да не се извършва паша в горите граничещи с пасища.
- Да не извършват сеч на намиращите се върху отдадените под наем
пасища и мери, отделно стоящи или групи дървета, без разрешение от
компетентните органи.
- Да ги опазват от ерозиране, заблатяване и засоляване.
- Да не изграждат постройки с траен статут в пасищата и мерите.
- Да не ги преотстъпват за ползване на трети лица.
- Да не ограждат наетите мери и пасища.
- Да осигурят свободен достъп до наетите от тях пасища, мери на
всички тревопасни животни, отглеждани в населено място независимо
от техния вид и възраст.
- Нямат право да събират такса от собствениците на животни,
независимо от разходите които са направили по почистване на
пасищата и мерите.
- Условията за поддържане на земята в добро земеделско и екологично
състояние не отменят задълженията на собствениците или
ползвателите на земеделски земи по Закона за опазване на земеделските
земи, Закона за собствеността и ползването на земеделските земи и
други нормативни актове.
- Ползвателите на мери и пасища от общинския поземлен фонд
организират охраната на ползваните от тях имоти, включени в
договора за наем.
- При ползването на пасищата и мерите от ОПФ е необходимо да се
спазват Националните стандарти за поддържане на земята в добро
земеделско и екологично състояние, включващи опазване на почвата от
ерозия, запазване на структурата на почвата, осигуряване на
минимално ниво на поддръжка на естествените местообитания.
ХІІІ. На основание чл.60 от АПК, с оглед защита на обществените
интереси на гражданите и жителите на Община Радомир, в частност на
земеделските стопани и животновъди и с цел спазване на законовите срокове
за кандидатстване и подаване на документи, предвид приетите изменения и
допълнения на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи /
ЗИД на ЗСПЗЗ/, обнародвана в ДВ, бр.100 от 18 декември 2015 год., приетите
решения подлежат на предварително изпълнение.
-

ХІV. При сключване на договори за наем на пасища, мери и ливади от
ОПФ, които изцяло или частично не попадат в актуалния към датата на
подписване на договора специализиран слой по чл.5, ал.2 от Наредба №
2/17.02.2015 год. за критериите за допустимост на земеделските площи за
подпомагане по схеми и мерки за плащане на площ, не се дължи заплащане на
наемна цена за две стопански години от сключването на договора.
/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 № 41
26.02.2019 г.
ПРОТОКОЛ №2
Общински съвет-Радомир на свое заседание, проведено на 26.02.2019г. , обсъди
първа точка от дневния ред –Докладни записки, Докладна записка, вх.№ С29/11.02.2019 г., относно предоставяне на имоти, придобити от общината по реда на
чл.19, ал.2 от ЗСПЗЗ по искане на ОС“З“ – град Радомир на граждани – имот, находящ
се в землището на село Чуковец, в местността „Мала ливада/Орлов дол“, 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, Общински съвет-Радомир прие
Р Е Ш Е Н И Е № 41

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-РАДОМИР ПРЕДОСТАВЯ на наследниците на Андон
Ранев Милошов – бивш жител на село Чуковец:
1.Имот № 128017 с площ от 1,468 дка, с начин на трайно ползване ливада,
категория на земята при неполивни условия четвърта, находящ се в
землището на село Чуковец, в местността „Мала Ливада/Орлов дол“, при
граници и съседи: имот № 000134 – отводнит.канал МЗГ-ХМС; имот № 129015
– ливада на земи по чл.19 от ЗСПЗЗ; имот № 129024 – ливада на Йордан
Василев Станчев; имот № 129023 – ливада на наследници на Стана Печева
Тонева; имот № 129022 – ливада на Цветанка Герасимова Тодорова; имот №
129021 – ливада на наследници на Магда Зарева Секулова, съгласно скица
проект № Ф01026/14.06.2018 г., актуван с АОС № 3886/08.10.2018 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”- 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 № 42
26.02.2019 г.
ПРОТОКОЛ №2
Общински съвет-Радомир на свое заседание, проведено на 26.02.2019г. , обсъди
първа точка от дневния ред –Докладни записки, Докладна записка, вх.№ С30/11.02.2019 г., относно предоставяне на имоти, придобити от общината по реда на
чл.19, ал.2 от ЗСПЗЗ по искане на ОС“З“ – град Радомир на граждани – имоти,
находящи се в землището на село Червена могила, в местността „Голо
бърдо/Миленкови кошари“, 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, Общински съвет-Радомир прие
Р Е Ш Е Н И Е № 42

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-РАДОМИР ПРЕДОСТАВЯ на наследници на
Стана, Димитър, Анна, Пана, Петър Миленкови, бивши жители на с.Червена
могила:
1. Имот № 000034 с площ от 2,376 дка, с начин на трайно ползване Ливада,
категория на земята при неполивни условия десета, находящ се в
землището на с.Червена могила, в местността „Голо Бърдо/М.Кошари“,
при граници и съседи: имот № 000033 – Овощна градина на Земи по чл.19
от ЗСПЗЗ; имот № 000032 – Полски път на Общинска собственост;
имот № 000029 – Пасище, мера на Земи по чл.19 от ЗСПЗЗ, съгласно
скица проект №Ф00580/15.08.2017г. на ОС „З“ Радомир, актуван с АОС
№3151/17.07.2015г., придобит от Общината по реда на чл.19, ал.2 от
ЗСПЗЗ.
2. Имот № 000033 с площ от 7,473 дка, с начин на трайно ползване Овощна
градина, категория на земята при неполивни условия десета, находящ се
в землището на с.Червена могила, в местността „Голо
Бърдо/М.Кошари“, при граници и съседи: имот № 000029 – Пасище, мера
на Земи по чл.19 от ЗСПЗЗ; имот № 000032 – Полски път на Общинска
собственост; имот № 000034 – Ливада на Земи по чл.19 от ЗСПЗЗ,
съгласно скица проект №Ф00582/15.08.2017г. на ОС „З“ Радомир,
актуван с АОС №3150/17.07.2015г., придобит от Общината по реда на
чл.19, ал.2 от ЗСПЗЗ.

3. Имот № 000132с площ от 6,243 дка, с начин на трайно ползване Пасище,
мера, категория на земята при неполивни условия десета, находящ се в
землището на с.Червена могила, в местността „Миленкови.Кошари“,
при граници и съседи: имот № 000139 – Пасище, мера на Земи по чл.19 от
ЗСПЗЗ; имот № 000137 – Пасище, мера на Земи по чл.19 от ЗСПЗЗ; имот
№ 000032 – Полски път на Общинска собственост; имот № 000034 –
Ливада на Земи по чл.19 от ЗСПЗЗ; имот № 000033 – Овощна градина на
Земи по чл.19 от ЗСПЗЗ; имот № 000032 – Полски път на Общинска
собственост, съгласно скица проект №Ф00606/15.08.2017г. на ОС „З“
Радомир, актуван с АОС №3887/08.10.2018г., придобит от Общината по
реда на чл.19, ал.2 от ЗСПЗЗ.
4. Имот № 000050с площ от 2,729 дка, с начин на трайно ползване Храсти,
категория на земята при неполивни условия десета, находящ се в
землището на с.Червена могила, в местността „Голо Бърдо/М.Кошари“,
попадащ в Отдел/подотдел – 169/н – широколистна гора с площ от 2,729
дка, при граници и съседи: имот № 000049 – Пасище, мера на Земи по
чл.19 от ЗСПЗЗ;, съгласно скица проект №Ф00578/15.08.2017г. на ОС „З“
Радомир, актуван с АОС №3889/08.10.2018г., придобит от Общината по
реда на чл.19, ал.2 от ЗСПЗЗ.
5. Имот № 000036с площ от 8,090 дка, с начин на трайно ползване Овощна
градина, категория на земята при неполивни условия десета, находящ се
в землището на с.Червена могила, в местността „Голо
Бърдо/М.Кошари“, при граници и съседи: имот № 000068 – Ливада на
Земи по чл.19 от ЗСПЗЗ; имот № 000032 – Полски път на Общинска
собственост, съгласно скица проект №Ф00576/15.08.2017г. на ОС „З“
Радомир, актуван с АОС №3152/17.07.2015г., придобит от Общината по
реда на чл.19, ал.2 от ЗСПЗЗ.
6. Имот № 000092с площ от 13,765 дка, с начин на трайно ползване
Широколистна гора, категория на земята при неполивни условия
десета, находящ се в землището на с.Червена могила, в местността
„Голо Бърдо“, попадащ в Отдел/подотдел – 169/о – широколистна гора с
площ от 13,765 дка, при граници и съседи: имот № 000102 –
Широколистна гора на Земи по чл.19 от ЗСПЗЗ;имот № 000043 –
Пасище, мера на Земи по чл.19 от ЗСПЗЗ;имот № 000068 – Ливада на
Земи по чл.19 от ЗСПЗЗ;имот № 000101 – Широколистна гора на насл.
на Стана, Димитър, Анна, Пана, Петър М-ви; имот № 000047 – Пасище,
мера на Земи по чл.19 от ЗСПЗЗ; Землищна граница; имот № 000046 –
Пасище, мера на Земи по чл.19 от ЗСПЗЗ; имот № 000103 –
Широколистна гора на Земи по чл.19 от ЗСПЗЗ;имот № 000043 –
Пасище, мера на Земи по чл.19 от ЗСПЗЗ,съгласно скица проект
№Ф00588/15.08.2017г. на ОС „З“ Радомир, актуван с АОС
№3890/08.10.2018г., придобит от Общината по реда на чл.19, ал.2 от
ЗСПЗЗ.
7. Имот № 000101с площ от 4,720 дка, с начин на трайно ползване
Широколистна гора, категория на земята при неполивни условия
десета, находящ се в землището на с.Червена могила, в местността
„Голо Бърдо“, попадащ в Отдел/подотдел – 169/о – широколистна гора с
площ от 4,720 дка, при граници и съседи: имот № 000092 –

Широколистна гора на насл. на Стана, Димитър, Анна, Пана, Петър Мви; имот № 000068 – Ливада на Земи по чл.19 от ЗСПЗЗ; имот № 000049
– Пасище, мера на Земи по чл.19 от ЗСПЗЗ; имот № 000051 – Полски път
на Общинска собственост; имот № 000047 – Пасище, мера на Земи по
чл.19 от ЗСПЗЗ, съгласно скица проект №Ф00589/15.08.2017г. на ОС „З“
Радомир, актуван с АОС №3890/08.10.2018г., придобит от Общината по
реда на чл.19, ал.2 от ЗСПЗЗ.
8. Имот № 000114с площ от 3,303 дка, с начин на трайно ползване Пасище,
мера,категория на земята при неполивни условия десета, находящ се в
землището на с.Червена могила, в местността „Голо Бърдо“, при
граници и съседи: имот № 000115 – Пасище, мера на насл. на Стана,
Димитър, Анна, Пана, Петър М-ви; имот № 000045 – Широколист.гора
на Земи по чл.19 от ЗСПЗЗ; Землищна граница;имот № 000051 – Полски
път
на
Общинска
собственост;съгласно
скица
проект
№Ф00596/15.08.2017г. на ОС „З“ Радомир, актуван с АОС
№3888/08.10.2018г.,придобит от Общината по реда на чл.19, ал.2 от
ЗСПЗЗ.
9. Имот № 000115с площ от 0,704 дка, с начин на трайно ползване Пасище,
мера, категория на земята при неполивни условия десета, находящ се в
землището на с.Червена могила, в местността „Голо Бърдо“, при
граници и съседи: имот № 000114 – Пасище, мера на насл. на Стана,
Димитър, Анна, Пана, Петър М-ви; имот № 000045 – Широколист.гора
на Земи по чл.19 от ЗСПЗЗ; имот № 000051 – Полски път на Общинска
собственост;съгласно скица проект №Ф00597/15.08.2017г. на ОС „З“
Радомир, актуван с АОС №3888/08.10.2018г., придобит от Общината по
реда на чл.19, ал.2 от ЗСПЗЗ.
10. Имот № 000117с площ от 6,728 дка, с начин на трайно ползване Ливада,
категория на земята при неполивни условия десета, находящ се в
землището на с.Червена могила, в местността „Миленкови Кошари“,
при граници и съседи: имот № 000118 – Ливада на насл. на Стана,
Димитър, Анна, Пана, Петър М-ви; имот № 000119 – Ливада на Земи по
чл.19 от ЗСПЗЗ; имот № 000043 – Пасище, мера на Земи по чл.19 от
ЗСПЗЗ; имот № 000045 – Широколист.гора на Земи по чл.19 от ЗСПЗЗ,
съгласно скица проект №Ф00599/15.08.2017г. на ОС „З“ Радомир,
актуван с АОС №2849/07.05.2014г., придобит от Общината по реда на
чл.19, ал.2 от ЗСПЗЗ.
11. Имот № 000118с площ от 7,421 дка, с начин на трайно ползване Ливада,
категория на земята при неполивни условия десета, находящ се в
землището на с.Червена могила, в местността „Миленкови Кошари“,
при граници и съседи: имот № 000117 – Ливада на насл. на Стана,
Димитър, Анна, Пана, Петър М-ви; имот № 000045 – Широколист.гора
на Земи по чл.19 от ЗСПЗЗ; имот № 000049 – Пасище, мера на Земи по
чл.19 от ЗСПЗЗ;имот № 000032 – Полски път на Общинска
собственост;имот № 000036 – Овощна градина на Земи по чл.19 от
ЗСПЗЗ;имот № 000119 – Ливада на Земи по чл.19 от ЗСПЗЗ, съгласно
скица проект №Ф00600/15.08.2017г. на ОС „З“ Радомир, актуван с АОС
№2849/07.05.2014г.,придобит от Общината по реда на чл.19, ал.2 от
ЗСПЗЗ.

12. Имот № 000122с площ от 11,036 дка, с начин на трайно ползване
Пасище, мера, категория на земята при неполивни условия десета,
находящ се в землището на с.Червена могила, в местността „Миленкови
Кошари“, попадащ в Отдел/подотдел – 169/н – широколистна гора с
площ от 2,729 дка, при граници и съседи: имот № 000124 – Пасище, мера
на Земи по чл.19 от ЗСПЗЗ; имот № 000032 – Полски път на Общинска
собственост; имот № 000068 – Ливада на Земи по чл.19 от ЗСПЗЗ;имот
№ 000045 – Широколист.гора на Земи по чл.19 от ЗСПЗЗ;имот № 000051
– Полски път на Общинска собственост;имот № 000050 – Храсти на
Земи по чл.19 от ЗСПЗЗ, съгласно скица проект №Ф00603/15.08.2017г. на
ОС „З“ Радомир, актуван с АОС №3505/07.09.2016г., придобит от
Общината по реда на чл.19, ал.2 от ЗСПЗЗ.
13. Имот № 000104с площ от 0,647 дка, с начин на трайно ползване Пасище,
меракатегория на земята при неполивни условия десета, находящ се в
землището на с.Червена могила, в местността „Голо Бърдо“, при
граници и съседи: имот № 000113 – Пасище, мера на Земи по чл.19 от
ЗСПЗЗ; Землищна граница; имот № 000045 – Широколист.гора на Земи
по чл.19 от ЗСПЗЗ, съгласно скица проект №Ф00593/15.08.2017г. на ОС
„З“ Радомир, актуван с АОС №3891/08.10.2018г., придобит от
Общината по реда на чл.19, ал.2 от ЗСПЗЗ.
14. Имот № 000084с площ от 2,615 дка, с начин на трайно ползване Пасище,
мера, категория на земята при неполивни условия десета, находящ се в
землището на с.Червена могила, в местността „Голо Бърдо“, при
граници и съседи: имот № 000068 – Ливада на Земи по чл.19 от ЗСПЗЗ;
имот № 000045 – Широколистна гора на Земи по чл.19 от ЗСПЗЗ;имот
№ 000090 – Пасище, мера на Земи по чл.19 от ЗСПЗЗ, съгласно скица
проект №Ф00584/15.08.2017г. на ОС „З“ Радомир,актуван с АОС
№3153/17.07.2015г., придобит от Общината по реда на чл.19, ал.2 от
ЗСПЗЗ.
15. Имот № 000088с площ от 0,824 дка, с начин на трайно ползване Пасище,
мера, категория на земята при неполивни условия десета, находящ се в
землището на с.Червена могила, в местността „Голо Бърдо“, при
граници и съседи: имот № 000090 – Пасище, мера на Земи по чл.19 от
ЗСПЗЗ; имот № 000045 – Широколистна гора на Земи по чл.19 от
ЗСПЗЗ, съгласно скица проект №Ф00585/15.08.2017г. на ОС „З“ Радомир,
актуван с АОС №3153/17.07.2015г., придобит от Общината по реда на
чл.19, ал.2 от ЗСПЗЗ.
/общ брой съветници-21, присъствали по време на поименното гласуване – 17/
/”за”- 16,“против”- няма, “въздържал се”- 1/

СВЕТОСЛАВ КИРИЛОВ /П/
Председател на Общински съвет-Радомир

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

Р Е Ш Е Н И Е № 43
26.02.2019 г.
ПРОТОКОЛ №2
Общински съвет-Радомир на свое заседание, проведено на 26.02.2019г. , обсъди
първа точка от дневния ред –Докладни записки, Докладна записка, вх.№ С45/15.02.2019 г., относно отпускане на финансова помощ на Георги Крумов Георгиев
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 № 43
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-РАДОМИР ДАВА СЪГЛАСИЕ да бъде
отпусната финансова помощ в размер на 350 /триста и петдесет/
лева на Георги Крумов Георгиев от град Радомир, ул.“Янтра“ № 6.
/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 № 44
26.02.2019 г.
ПРОТОКОЛ №2
Общински съвет-Радомир на свое заседание, проведено на 26.02.2019г. , обсъди
първа точка от дневния ред –Докладни записки, Докладна записка, вх.№ С46/15.02.2019 г., относно отпускане на финансова помощ на Стамболка Огнянова
Шопска от село Дрен, 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 № 44
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-РАДОМИР ДАВА СЪГЛАСИЕ да бъде
отпусната финансова помощ в размер на 350 /триста и петдесет/
лева на Стамболка Огнянова Шопска жител на село Дрен, Община
Радомир.
/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 № 45
26.02.2019 г.
ПРОТОКОЛ №2
Общински съвет-Радомир на свое заседание, проведено на 26.02.2019г. , обсъди
първа точка от дневния ред –Докладни записки, Докладна записка, вх.№ С47/15.02.2019 г., относно отпускане на финансова помощ на Еленка Савева Лалова от
село Долни Раковец, 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 № 45

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-РАДОМИР ДАВА СЪГЛАСИЕ да бъде
отпусната финансова помощ в размер на 350 /триста и петдесет/
лева на Еленка Савева Лалова жител на село Долни Раковец,
Община Радомир.
/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 № 46
26.02.2019 г.
ПРОТОКОЛ №2
Общински съвет-Радомир на свое заседание, проведено на 26.02.2019г. , обсъди
първа точка от дневния ред –Докладни записки, Докладна записка, вх.№ С48/15.02.2019 г., относно отпускане на финансова помощ на Данка Дончева Тошева 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 № 46

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-РАДОМИР ДАВА СЪГЛАСИЕ да бъде
отпусната финансова помощ в размер на 350 /триста и петдесет/
лева
на
Данка
Дончева
Тошева
от
град
Радомир,
ул.“Ал.Стамболийски“ № 15.
/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 № 47
26.02.2019 г.
ПРОТОКОЛ №2
Общински съвет-Радомир на свое заседание, проведено на 26.02.2019г. , обсъди
първа точка от дневния ред –Докладни записки, Докладна записка, вх.№ С49/15.02.2019 г., относно отпускане на финансова помощ на Николай Иванов
Кафтанов 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 № 47
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-РАДОМИР ДАВА СЪГЛАСИЕ да бъде
отпусната финансова помощ в размер на 350 /триста и петдесет/
лева на Николай Иванов Кафтанов от град Радомир, ул.“Иван
Вазов“ № 31, ап.28.
/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

