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 № 18
10.12.2019 г.
ПРОТОКОЛ №3
Общински съвет-Радомир на свое заседание, проведено на 10.12.2019г. ,
обсъди първа точка от дневния ред –Докладни записки, Докладна записка,
вх.№ С-221/15.11.2019 г., относно приемане на Отчет за състоянието на
общинската собственост и резултатите от нейното управление по видове и
категории обекти през 2019 година, с вносител: Пламен Алексиев-кмет на
община Радомир, както и становищата на ПК „Обществен ред, законност,
местно самоуправление и общинска собственост“, ПК“Бюджет, финанси и
инвестиционна политика“, ПК“Стопанска политика, земеделие, гори,
екология, устройство на територията, строителство и транспорт“,
ПК“Европейски, национални и други програми и проекти, работа с децата,
младежки дейности, спорт и туризъм“, ПК“Здравеопазване, социална
политика, образование, наука, култура и духовни дейности“ и ПК по етика,
конфликт на интереси и противодействие на корупцията.

След станалите разисквания и извършеното гласуване, на основание
чл.21, ал.1,т.8 от ЗМСМА, чл.66а от Закона за общинската собственост
и чл.18, ал.3 от Наредба за общинската собственост, Общински съветРадомир прие
Р Е Ш Е Н И Е № 18
ОБЩИНСКИ
СЪВЕТ-РАДОМИР
ПРИЕМА
Отчет
за
състоянието на общинската собственост на територията на
община Радомир и резултатите от нейното управление по видове
и категории обекти за периода от месец ноември 2018 година до
месец ноември 2019 година.
/общ брой съветници-17, присъствали по време на гласуването– 16/
/”за”- 14,“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 № 19
10.12.2019 г.
ПРОТОКОЛ №3
Общински съвет-Радомир на свое заседание, проведено на 10.12.2019г. ,
обсъди първа точка от дневния ред –Докладни записки, Докладна записка,
вх.№ С-222/15.11.2019 г., относно приемане на Доклад за подготовката за
зимен сезон 2019-2020 г., 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 на територията, строителство и
транспорт“.

След извършеното гласуване, на основание чл.21, ал.1,т.23 от
ЗМСМА, Общински съвет-Радомир прие
Р Е Ш Е Н И Е № 19

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-РАДОМИР ПРИЕМА Доклад за
подготовката за зимен сезон 2019-2020 година и с цел предприемане
на превантивни мерки за осигуряване на нормалното
функциониране на инфраструктурата, снабдяването и услугите
за населението в община Радомир.
/общ брой съветници-17, присъствали по време на гласуването– 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 № 20
10.12.2019 г.
ПРОТОКОЛ №3
Общински съвет-Радомир на свое заседание, проведено на 10.12.2019г. ,
обсъди първа точка от дневния ред –Докладни записки, Докладна записка,
вх.№ С-228/29.11.2019 г., относно членство в Национална асоциация на
председателите на общински съвети в Република България, с вносител:
Светослав Кирилов – председател на ОбС-Радомир, както и становищата на
ПК „Обществен ред, законност, местно самоуправление и общинска
собственост“, ПК“Бюджет, финанси и инвестиционна политика“,
ПК“Стопанска политика, земеделие, гори, екология, устройство на
територията, строителство и транспорт“, ПК“Европейски, национални и
други програми и проекти, работа с децата, младежки дейности, спорт и
туризъм“, ПК“Здравеопазване, социална политика, образование, наука,
култура и духовни дейности“ и ПК по етика, конфликт на интереси и
противодействие на корупцията.

След извършеното поименно гласуване, на основание чл.21, ал.1,т.15
от ЗМСМА, Общински съвет-Радомир прие
Р Е Ш Е Н И Е № 20

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-РАДОМИР ДАВА СЪГЛАСИЕ Светослав
Димитров Кирилов – председател на Общински съвет-Радомир да
членува в Националната асоциация на председателите на
общински съвети в Република България, като дължимия членски
внос е за сметка на бюджета на общината в частта „Общински
разходи за общинския съвет и параграфа за разходи за членски внос
и участие в нетърговски организации“.
/общ брой съветници-17, 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 № 21
10.12.2019 г.
ПРОТОКОЛ №3
Общински съвет-Радомир на свое заседание, проведено на 10.12.2019г. ,
обсъди първа точка от дневния ред –Докладни записки, Докладна записка,
вх.№ С-229/29.11.2019 г., относно определяне представител на общинския
съвет в Общото събрание на Националното сдружение на общините в
Република България /НСОРБ/, с вносител: Светослав Кирилов – председател
на ОбС-Радомир, както и становищата на ПК „Обществен ред, законност,
местно самоуправление и общинска собственост“, ПК“Бюджет, финанси и
инвестиционна политика“, ПК“Стопанска политика, земеделие, гори,
екология, устройство на територията, строителство и транспорт“,
ПК“Европейски, национални и други програми и проекти, работа с децата,
младежки дейности, спорт и туризъм“, ПК“Здравеопазване, социална
политика, образование, наука, култура и духовни дейности“ и ПК по етика,
конфликт на интереси и противодействие на корупцията.
След извършеното поименно гласуване, на основание чл.21, ал.1,т.15 от ЗМСМА, във
връзка с чл.12, ал.2 и чл.27, ал.1 от Устава на НСОРБ, Общински съвет-Радомир прие

Р Е Ш Е Н И Е № 21
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-РАДОМИР:
1.ОПРЕДЕЛЯ за делегат в Общото събрание на Националното
сдружение на общините в Република България представителя на общинския
съвет – Светослав Димитров Кирилов – председател на общинския съвет.
2. ИЗБИРА за заместник на представителя в Общото събрание на
Националното сдружение на общините в Република България в случай, че
представителя на общинския съвет няма възможност да участва в работата
на Общото събрание – Антонио Емилов Антонов.
/общ брой съветници-17, 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 № 22
10.12.2019 г.
ПРОТОКОЛ №3
Общински съвет-Радомир на свое заседание, проведено на 10.12.2019г. ,
обсъди първа точка от дневния ред –Докладни записки, Докладна записка,
вх.№ С-234/03.12.2019 г., относно определяне размера на индивидуалните
основни месечни заплати на кмет на община и кметове на кметства в 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“Бюджет, финанси и инвестиционна политика“.

След извършеното гласуване, на основание чл.21, ал.1,т.5 и чл.38, ал.7
от ЗМСМА, чл.5, ал.16 от ПМС № 67 за заплатите в бюджетните
организации и дейности, чл.5, т.4 и т.5 от Правилника за организацията
и дейността на Общински съвет-Радомир, неговите комисии и
взаимодействието му с общинската администрация, Общински съветРадомир прие
Р Е Ш Е Н И Е № 22
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-РАДОМИР:
1.ОПРЕДЕЛЯ основно трудово възнаграждение на кмета на
община Радомир и кметовете на кметства, считано от 11.11.2019
г., както следва:
1.1.Кмет на община Радомир – 45 % от максимално определения
размер, съгласно чл.5, ал.16 от ПМС № 67/2010 г. или 2 353 лв.;
1.2.Кметове на кметства с население над 500 души /кметствосело Дрен, община Радомир/ - 25 % от максимално определения
размер, съгласно чл.5, ал.16 от ПМС № 67/2010 г. или 1 307 лв.;
1.3.Кметове на кметства с население от 350 до 500 души:
- Кметство-село Извор, община Радомир – 24 % от
максимално определения размер, съгласно чл.5, ал.16 от ПМС №
67/2010 г. или 1 255 лв.;

- Кметство-село Друган, община Радомир – 24 % от
максимално определения размер, съгласно чл.5, ал.16 от ПМС №
67/2010 г. или 1 255 лв.;
2.Към основните месечни възнаграждения, определени в точка
1, се начисляват допълнителни месечни възнаграждения за трудов
стаж и професионален опит – 1 на сто за всяка прослужена година,
определен с вътрешните правила за работна заплата на община
Радомир.
3.От начислените възнаграждения по точки 1 и 2 се правят
удръжки за сметка на осигурените лица за осигурителни вноски по
кодекса за социално осигуряване, закона за здравно осигуряване, за
данък съгласно закона за данъците върху доходите на физическите
лица и други удръжки определени със закон.
/общ брой съветници-17, присъствали по време на гласуването– 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 № 23
10.12.2019 г.
ПРОТОКОЛ №3
Общински съвет-Радомир на свое заседание, проведено на 10.12.2019г. ,
обсъди първа точка от дневния ред –Докладни записки, Докладна записка,
вх.№ С-233/03.12.2019 г., относно определяне на месечните възнаграждения на
председателя на Общински съвет-Радомир, заместник председателя на
Общински съвет-Радомир, председателите на постоянните комисии и
общинските съветници, с вносител: Сашка Ватрачка-председател на
временната комисия, избрана с решение № 9 от 26.11.2019 г., както и
становищата на ПК „Обществен ред, законност, местно самоуправление и
общинска собственост“и ПК“Бюджет, финанси и инвестиционна политика“.

След станалите разисквания и извършеното гласуване, на основание
чл.26, ал.1 и чл.34, ал.1 и ал.2 от ЗМСМА, Общински съвет-Радомир прие
Р Е Ш Е Н И Е № 23

I.ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-РАДОМИР ОПРЕДЕЛЯ:
1.Основно месечно трудово възнаграждение на председателя
на Общински съвет-Радомир в размер на 85 % от основната
месечна заплата на кмета на Община Радомир и допълнително
месечно трудово възнаграждение за прослужено време в размер,
определен съгласно Наредба за структурата и организацията на
работната заплата.
/общ брой съветници-17, присъствали по време на гласуването– 16/
/”за”- 16,“против”- няма, “въздържал се”- няма/

2.Месечно възнаграждение на заместник председателя на
Общински съвет-Радомир за работата му в общинския съвет по
подготовката и участието в заседания на общинския съвет,
комисиите от съответния му ресор, както и за подготовка и
участие в заседанията на председателския съвет на общинския
съвет, в размер на 70 % от средната брутна заплата на
общинската администрация за съответния месец.
/общ брой съветници-17, присъствали по време на гласуването– 16/
/”за”- 13,“против”- 1, “въздържал се”- 2/

3.Месечно възнаграждение на председателите на постоянни
комисии в Общински съвет-Радомир за работата им в общинския
съвет по подготовката и участието в заседания на общинския
съвет, както и за подготовката и участието им в съответната
постоянна комисия, в която са избрани за председатели и за
подготовка и участие в заседанията на председателския съвет на
общинския съвет, в размер на 65% от средната брутна заплата на
общинската администрация за съответния месец.
/общ брой съветници-17, присъствали по време на гласуването– 16/
/”за”- 13,“против”- 2, “въздържал се”- 1/

4.Месечно възнаграждение на общински съветник за
подготовка и участие в заседания на общинския съвет и в неговите
комисии, в размер на 60 % от средната брутна работна заплата в
общинската администрация за съответния месец.
/общ брой съветници-17, присъствали по време на гласуването– 16/
/”за”- 13,“против”- 2, “въздържал се”- 1/

5.Възнаграждение на общински съветник за участие в едно
заседание на общинския съвет и неговите комисии в размер на
дневната ставка, изчислена на база средната брутна работна
заплата в общинската администрация за съответния месец.
5.1.Възнаграждението по предходната точка е дължимо само,
ако общинският съветник е участвал в съответното заседание за
време, не по-малко от 2/3 от цялостната му продължителност,
което се удостоверява от присъствен лист, оформен съгласно
чл.25, ал.4 от Правилника за организацията и дейността на
Общински съвет-Радомир, неговите комисии и взаимодействието
му с общинската администрация.
5.2.При провеждане на съвместни заседания на постоянните
комисии в Общински съвет-Радомир на общинския съветник се
дължи само едно възнаграждение.
II.Възнагражденията по точка I от настоящото решение не се
изплащат в посочените размери при отсъствие без уважителни
причини, като се налагат следните санкции:
1.За всяко отсъствие от заседания на общинския съвет,
както и при отсъствие от заседания на председателския съвет в
Общински съвет-Радомир, председателят на Общински съветРадомир се санкционира с 20 % намаление на месечното трудово
възнаграждение.
2.За всяко отсъствие от заседания на общинския съвет, на
председателския съвет на общинския съвет и на комисиите от
съответния му ресор, заместник председателят на Общински

съвет-Радомир се санкционира с 20 % намаление на месечното му
възнаграждение.
3.За всяко отсъствие от заседания на общинския съвет, на
председателския съвет на общинския съвет и на комисията, на
която са избрани за председатели, председателите на
постоянните
комисии
на
Общински
съвет-Радомир
се
санкционират с 20 % намаление на месечното им възнаграждение.
4.При всяко отсъствие от заседания на общинския съвет и
комисиите, в които е избран да участва, общинският съветник се
санкционира, като не получава размер на възнаграждението,
определен в точка I.5 от настоящото решение за съответните
заседания.
III.Отсъствие без уважителни причини по смисъла на точка II
от настоящото решение е всяко отсъствие извън следните случаи:
1.Временна неработоспособност, поради заболяване, което се
удостоверява с болничен лист.
2.Отсъствие от страната, което се удостоверява със
съответни документи.
3.Командировка в страната или чужбина, което се
удостоверява със заповед за командироване.
4.Встъпване в брак, което се удостоверява с удостоверение за
сключен граждански брак.
5.Смърт на родител, съпруг, брат, сестра и родител на
съпруг/а или други роднини по права линия, което се удостоверява
с акт за смърт.
6.Явяване в съд или пред други органи и институции като
страна, свидетел или вещо лице, което се удостоверява с призовка
или друг документ, издаден от съответния орган.
7.Участие в заседания на държавни органи и институции,
което се удостоверява с документ, издаден от съответния орган
или институция.
8.Участие в учебно мобилизационно мероприятие, в т.ч. и
военни комисии, което се удостоверява със съответния документ,
издаден от компетентен държавен орган.
9.Участие в мероприятия за предотвратяване и борба с
природни или обществени бедствия и опасности, което се
удостоверява
със
съответния
документ,
издаден
от
работодателя.
IV.Възнагражденията по точка I от настоящото решение се
изплащат до 10-то число на следващия месец от общинския
бюджет, в рамките на бюджета, предвиден за общинския съвет и

въз основа на екземпляр от присъствения лист за съответното
заседание, изпратени от председателя на Общински съветРадомир до кмета на Община Радомир.
V.Документите, удостоверяващи обстоятелствата по точка
III от настоящото решение се представят в оригинал или в
заверени копия в деловодството на общинския съвет в двудневен
срок от издаването им с писмена молба от общинския съветник до
председателя на Общински съвет-Радомир, който ги изпраща на
кмета на Община Радомир.
/общ брой съветници-17, присъствали по време на гласуването– 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 № 24
10.12.2019 г.
ПРОТОКОЛ №3
Общински съвет-Радомир на свое заседание, проведено на 10.12.2019г. ,
обсъди първа точка от дневния ред –Докладни записки, Докладна записка,
вх.№ С-231/02.12.2019 г., относно одобряване промяна в числеността на
кметовете на кметства и кметските наместници в структурата на
администрацията на община Радомир, считано от 11.11.2019 година, 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 на територията, строителство и транспорт“.
След извършеното гласуване, на основание чл.21, ал.1,т.2 от ЗМСМА, във връзка
с § 2, ал.1 от ЗР на Закона за изменение на ЗМСМА /ДВ, бр.79 от 2019 г. в сила от
08.10.2019 г./, Общински съвет-Радомир прие

Р Е Ш Е Н И Е № 24
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-РАДОМИР ИЗМЕНЯ и ДОПЪЛВА
структурата и числеността на персонала в общинска
администрация, както следва:
1.ОДОБРЯВА броя на кметовете на кметства и кметските
наместници, считано от 11.11.2019 г. – 3 броя кметове на
кметства и 26 броя кметски наместници.
2.ЗАДЪЛЖАВА кмета на община Радомир да утвърди
длъжностно щатно разписание.
3. Промените по точки 1 и 2 да се отразят в устройствения
правилник на общинска администрация-Радомир.
/общ брой съветници-17, присъствали по време на гласуването– 15/
/”за”- 15,“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 № 25
10.12.2019 г.
ПРОТОКОЛ №3
Общински съвет-Радомир на свое заседание, проведено на 10.12.2019г. ,
обсъди първа точка от дневния ред –Докладни записки, Докладна записка,
вх.№ С-225/29.11.2019 г., относно подписване на анекс за удължаване срока на
ползвания от община Радомир кредит овърдрафт с още една година, с
вносител: Пламен Алексиев-кмет на община Радомир, както и становищата
на ПК „Обществен ред, законност, местно самоуправление и общинска
собственост“и ПК“Бюджет, финанси и инвестиционна политика“.
След извършеното поименно гласуване, на основание чл.21, ал.1,т.10 от
ЗМСМА и на основание чл.13, във връзка с чл.16 и чл.17 от Закона за общинските
бюджети, Общински съвет-Радомир прие

Р Е Ш Е Н И Е № 25
1.ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-РАДОМИР ДАВА СЪГЛАСИЕ за
кандидатстване пред „Интернешънъл Асет банк“ АД за
анексиране на поет общински дълг съгласно сключен с
„Интернешънъл Асет банк“АД договор за кредит при условията на
чл.3, т.2 от Закона за общинския дълг с цел осигуряване на
оборотни средства през 2020 година, при следните параметри:
Максимален размер на дълга – 275 000.00 лева
Срок за издължаване на кредита – до 25 декември 2020
година с възможност за предсрочно погасяване изцяло или на части,
без такси за предсрочно погасяване и с възможност за удължаване
срока на издължаване с още 12 месеца плюс 12 месеца;
Валута на дълга – лева.
Вид на дълга – дълг, поет с договор за общински заем.
Условия за погасяване – еднократно.
Максимален лихвен процент – референтен лихвен процент +
надбавка от 4 процентни пункта.
Такси и комисионни – съгласно тарифата на банките и
конкретното договаряне на параметрите по кредита.

Обезпечение:
-Особен залог по реда на ЗОЗ на бъдещи собствени общински
приходи в размер на 275 000 лева.
-Особен залог по реда на ЗОЗ на изравнителната субсидия от
РБ в размер на не по-малко от 300 000 лева, дължима за периода от
01.01.2020 година до 31.12.2020 година, както и за следващите
периоди: 12 месеца плюс 12 месеца.
-Залог по реда на закона за договорите за финансово
обезпечение върху следната сметка на общината в „Интернешънъл
Асет банк“ АД.
-Запис на заповед за размера на кредита, дължимите лихви,
такси и комисионни, подписан от кмета.
При анексиране на кредита, ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-РАДОМИР
ДАВА СЪГЛАСИЕ и УПЪЛНОМОЩАВА кмета на община Радомир
да извърши необходимите действия пред банката за извършване на
анексирането и при необходимост да предоставя допълнително
обезпечение, да предприема и други действия, включително
евентуално удължаване срока на залога и други, както и подписва
нов запис на заповед за новия срок.
2.ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-РАДОМИР ВЪЗЛАГА и ДЕЛЕГИРА
права на кмета на община Радомир да представлява община
Радомир пред „Интернешънъл Асет банк“АД, като подпише при
условия, каквито договори с банката договора за кредит, да
учреди обезпеченията в полза на банката и да подпише всички
свързани с тези сделки документи, включително анексиране на
кредита и обезпеченията, съгласно условията на настоящото
решение.
/общ брой съветници-17, присъствали по време на поименното гласуване– 14/
/”за”- 14,“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 № 26
10.12.2019 г.
ПРОТОКОЛ №3
Общински съвет-Радомир на свое заседание, проведено на 10.12.2019г. ,
обсъди първа точка от дневния ред –Докладни записки, Докладна записка,
вх.№ С-232/02.12.2019 г., относно актуализация на поименен списък на
обектите за капиталови разходи, финансирани със средства от целева
субсидия за 2019 година, с вносител: Пламен Алексиев-кмет на община
Радомир, както и становищата на ПК „Обществен ред, законност, местно
самоуправление и общинска собственост“, ПК“Бюджет, финанси и
инвестиционна политика“и ПК“Стопанска политика, земеделие, гори,
екология, устройство на територията, строителство и транспорт“.
След извършеното поименно гласуване, на основание чл.21, ал.1,т.6 от
ЗМСМА, чл.124, ал.3 и ал.4 от Закона за публичните финанси и във връзка с чл.32,
ал.3 и ал.4 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 № 26
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-РАДОМИР:
1.ДАВА СЪГЛАСИЕ да бъде извършена промяна в поименния
списък на капиталовите разходи, финансирани със средства от
целева субсидия за 2019 година, както следва:
Във
функция
VI
“Жилищно
строителство,
благоустройство, комунално стопанство и опазване на околната
среда“ капиталови разходи, финансирани със средства от целева
субсидия за капиталови разходи за 2019 година – обект
„Изграждане на отоплителна инсталация в МБАЛ-град Радомир“
да бъде променен в обект „Проектиране и изграждане на
отоплителна инсталация в МБАЛ-град Радомир“.
2.ДАВА СЪГЛАСИЕ да бъде извършена компенсирана
промяна в капиталовите разходи, финансирани със средства от
целевата субсидия за 2019 година на община Радомир в държавни и

местни дейности, съгласно справка Приложение № 1, неразделна
част от докладната записка.
3.ВЪЗЛАГА на кмета на община Радомир да отрази
съответната компенсирана промяна.
/общ брой съветници-17, 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 № 27
10.12.2019 г.
ПРОТОКОЛ №3
Общински съвет-Радомир на свое заседание, проведено на 10.12.2019г. ,
обсъди първа точка от дневния ред –Докладни записки, Докладна записка,
вх.№ С-226/29.11.2019 г., относно определяне състава на общинската комисия
по безопасност на движението по пътищата на 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“Стопанска политика, земеделие, гори, екология,
устройство на територията, строителство и транспорт“.

След извършеното гласуване, на основание чл.44, ал.1 от ЗМСМА и във връзка с параграф
1а, ал.2 от Закона за движение по пътищата, Общински съвет-Радомир прие

Р Е Ш Е Н И Е № 27
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-РАДОМИР УТВЪРЖДАВА следния състав на
общинската комисия по безопасност на движението по пътищата на община
Радомир:
Председател: инж.Димитър Стоилов Димитров – зам.-кмет на община
Радомир
Зам.-председател: Станислав Петров Недински – полицейски инспектор в
звено „Пътен контрол“ на група „Охранителна полиция“ при РУ град Радомир
Секретар: Теодора Димитрова Фишева – ст.специалист „Търговия и
транспорт“
Членове: 1.инж.Илиян Емилов Илиев – гл.експерт в отдел „ИПД“ и
„ОМП“ при областо пътно управление – град Перник
2.Иличо Бориславов Йорданов – общински съветник
3.инж.Олег Данчев Тодоров – гл.инженер в община Радомир
4.Георги Славчев Петров – ст.специалист „Незаконно
строителство“
/общ брой съветници-17, присъствали по време на гласуването– 16/
/”за”- 16,“против”- няма, “въздържал се”- няма/

СВЕТОСЛАВ КИРИЛОВ/П/
Председател на Общински съвет-Радомир

