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
30.12.2019 г.
ПРОТОКОЛ №4
Общински съвет-Радомир на свое заседание, проведено на 30.12.2019г. ,
обсъди първа точка от дневния ред –Докладни записки, Докладна записка,
вх.№ С-244/17.12.2019 г., относно приемане на План за работата на Общински
съвет-Радомир през 2020 година /приоритетни теми за разглеждане на
заседания/, с вносител: Светослав Кирилов – председател на ОбС-Радомир,
както и становищата на ПК „Обществен ред, законност, местно
самоуправление и общинска собственост“, ПК“Стопанска политика,
земеделие, гори, екология, устройство на територията, строителство и
транспорт“, ПК „Здравеопазване, социална политика, образование, наука,
култура и духовни дейности“, ПК“Европейски, национални и други програми и
проекти, работа с децата, младежки дейности, спорт и туризъм“, ПК
„Бюджет, финанси и инвестиционна политика“ и ПК по етика, конфликт на
интереси и противодействие на корупцията.

След извършеното гласуване, на основание чл.21, ал.1,т.23 от
ЗМСМА, Общински съвет-Радомир прие
Р Е Ш Е Н И Е № 28

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-РАДОМИР ПРИЕМА План за работата
на Общински съвет-Радомир за 2020 година /приоритетни теми за
разглеждане на заседания/.
/общ брой съветници-17, 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 № 29
30.12.2019 г.
ПРОТОКОЛ №4
Общински съвет-Радомир на свое заседание, проведено на 30.12.2019г. ,
обсъди първа точка от дневния ред –Докладни записки, Докладна записка,
вх.№ С-246/17.12.2019 г., относно приемане на Отчет за дейността на
местната комисия по чл.8, ал.2 от ЗУПГМЖСВ, с вносител: Пламен Алексиевкмет на Община Радомир, 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.21, ал.1,т.23 от ЗМСМА, във връзка с чл.8, ал.2 от ЗУПГМЖСВ,
Общински съвет-Радомир прие
Р Е Ш Е Н И Е № 29

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-РАДОМИР ПРИЕМА Отчет за
дейността на местната комисия по чл.8, ал.2 от ЗУПГМЖСВ за
2019 година.
/общ брой съветници-17, 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
30.12.2019 г.
ПРОТОКОЛ №4
Общински съвет-Радомир на свое заседание, проведено на 30.12.2019г. ,
обсъди първа точка от дневния ред –Докладни записки, Докладна записка,
вх.№ С-247/17.12.2019 г., относно промени в групите общински жилища
съгласно Наредба за общинските жилища, 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 поименно гласуване, на основание чл.42 от ЗОС
и чл.3, ал.1 и ал.2 от Наредба за общинските жилища, Общински съветРадомир прие
Р Е Ш Е Н И Е № 30
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-РАДОМИР ОПРЕДЕЛЯ групите
жилища по ал.1, както следва:
1.В общинския жилищен фонд в групата „жилища за
настаняване под наем на граждани с установени жилищни нужди“
са включени следните апартаменти:
-ж.к.“Гърляница“ бл.32, ет.7, ап.20А
-ж.к.“Тракия“ бл.1, вх.Б, ет.8, ап.22
2.В общинския жилищен фонд в групата „резервни жилища“
остават включени:
-ж.к.“Тракия“ бл.1, вх.В, ет.8, ап.23
-ж.к.“Тракия“ бл.1, вх.А, ет.8, ап.23
-ж.к.“Тракия“ бл.7, вх.В, ет.5, ап.63
-ж.к.“Тракия“ бл.3, вх.В, ет.5, ап.58
3.В общинския жилищен фонд в групата „ведомствени
жилища“ остават включени:
-ул.“Христо Ботев“ № 15, бл.1, ет.2, ап.6
-ул.“Христо Ботев“ № 15, бл.1, ет.5, ап.14

4.В общинския жилищен фонд в групата „жилища за
продажба“ остават включени следните апартаменти:
-ж.к.“Тракия“ бл.3, вх.В, ет.7, ап.66
-ж.к.“Тракия“ бл.1, вх.В, ет.1, ап.3
/общ брой съветници-17, 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
30.12.2019 г.
ПРОТОКОЛ №4
Общински съвет-Радомир на свое заседание, проведено на 30.12.2019г. ,
обсъди първа точка от дневния ред –Докладни записки, Докладна записка,
вх.№ С-242/11.12.2019 г., относно Отчет за изпълнение на проектите, по които
Община Радомир е бенефициент или партньор през периода 01.11.2018 г. –
30.11.2019 г., с вносител: Пламен Алексиев-кмет на Община Радомир, както и
становището на ПК „Европейски, национални и други програми и проекти,
работа с децата, младежки дейности, спорт и туризъм“.

След станалите разисквания и извършеното поименно гласуване, на
основание чл.21, ал.1,т.23 от ЗМСМА, Общински съвет-Радомир прие
Р Е Ш Е Н И Е № 31
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-РАДОМИР ПРИЕМА Отчет за
разработени, внесени за финансиране и изпълнявани проекти, по
които Община Радомир е бенефициент или партньор, за периода
01.11.2018 година – 30.11.2019 година.
/общ брой съветници-17, 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 № 32
30.12.2019 г.
ПРОТОКОЛ №4
Общински съвет-Радомир на свое заседание, проведено на 30.12.2019г. ,
обсъди първа точка от дневния ред –Докладни записки, Докладна записка,
вх.№ С-259/18.12.2019 г., относно одобряване промяна в общата численост и
структура на Община Радомир, с вносител: Пламен Алексиев-кмет на
Община Радомир, както и становищата на ПК „Обществен ред, законност,
местно самоуправление и общинска собственост“, ПК“Стопанска политика,
земеделие, гори, екология, устройство на територията, строителство и
транспорт“, ПК „Здравеопазване, социална политика, образование, наука,
култура и духовни дейности“, ПК“Европейски, национални и други програми и
проекти, работа с децата, младежки дейности, спорт и туризъм“, ПК
„Бюджет, финанси и инвестиционна политика“ и ПК по етика, конфликт на
интереси и противодействие на корупцията.

След станалите разисквания и извършеното гласуване, на основание чл.21, ал.1,т.2 от
ЗМСМА и чл.5, т.2 от Правилника за организацията и дейността на Общински съветРадомир, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация, във връзка с
чл.11 и чл.12 от Наредба за прилагане на класификатора на длъжностите в
администрацията, Общински съвет-Радомир прие

Р Е Ш Е Н И Е № 32
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-РАДОМИР:
1.ОТМЕНЯ структурата на общинска администрация на Община
Радомир, приета с Решение № 15 от 04.12.2015 година на Общински съветРадомир.
2.ОДОБРЯВА обща численост и структура на общинска администрация,
съгласно приложение № 1.
3.ВЪЗЛАГА на кмета на Община Радомир да разработи и утвърди
длъжностно разписание на общинската администрация в рамките на
одобрената от Общински съвет-Радомир численост на персонала и
структурата по точка 2 от настоящото решение.
/общ брой съветници-17, присъствали по време на гласуването– 17/
/”за”- 15,“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 № 33
30.12.2019 г.
ПРОТОКОЛ №4
Общински съвет-Радомир на свое заседание, проведено на 30.12.2019г. ,
обсъди първа точка от дневния ред –Докладни записки, Докладна записка,
вх.№ С-260/18.12.2019 г., относно определяне размера на такса „битови
отпадъци“ за периода 01.01.2020 г. до 31.12.2020 г., с вносител: Пламен Алексиевкмет на Община Радомир, както и становищата на ПК „Обществен ред,
законност, местно самоуправление и общинска собственост“, ПК“Стопанска
политика, земеделие, гори, екология, устройство на територията,
строителство и транспорт“ и ПК „Бюджет, финанси и инвестиционна
политика“.

След станалите разисквания и извършеното поименно гласуване,
на основание чл.21, ал.1,т.7 от ЗМСМА и съгласно чл.62 и чл.66 от
ЗМДТ, Общински съвет-Радомир прие
Р Е Ш Е Н И Е № 33

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-РАДОМИР:
I.ОДОБРЯВА план-сметка за необходимите разходи по
поддържането на чистота на територията на Община Радомир
за 2020 година за всяка дейност поотделно, както следва:
1.Събиране на битовите отпадъци и транспортирането
им до инсталации и съоръжения за третирането им, с изключение
на разделното събиране и транспортирането на битовите
отпадъци, попадащи в управлението на масово разпространени
отпадъци по ЗУО – 950 000.00 лв. без ДДС.
2.Проучване,
проектиране,
изграждане,
поддържане,
експлоатация, закриване и мониторинг на депа за БО и/или други
инсталации
или
съоръжения
за
оползотворяване
и/или
обезвреждане на битови отпадъци включително отчисленията по
чл.60 и чл.64 от ЗУО – 1 359 466.00 лв.без ДДС.
3.Зимно и лятно почистване на уличните платна,
площадите, алеите, парковете и други територии от населените

места и селищните образувания в общината, предназначени за
обществено ползване – 169 500.00 лв. без ДДС.
Необходими средства за 2020 година – 2 478 966.00 лв. без
ДДС
Необходими средства за 2020 година – 2 797 861.00 лв. с ДДС
II.Като основа за определяне на такса „битови отпадъци“
се приема данъчната оценка на недвижимите имоти, определена по
смисъла на чл.20 и чл.21 от ЗМДТ.
В Закона за местните данъци и такси, законодателят е
постановил таксата за битови отпадъци да бъде определена в
левове според количеството на битовите отпадъци. Когато не
може да се установи количеството на битовите отпадъци,
размерът на таксата се определя в левове на ползвател или
пропорционално върху основа, определена от общинския съвет
/чл.67 ЗМДТ/.
Ползването на основа, която е различна от данъчната
оценка на недвижимите имоти, тяхната балансова стойност или
пазарната им цена, с изменението на Закона за местните данъци и
такси, обнародвано в ДВ бр.88 от 03.11.2017 година, е отложено за
2022 година. Прилагането на друг вид основа за облагане с такса,
образецът и редът за изготвянето на план-сметката ще се
определят с наредба на Министерския съвет до 31.03.2021 година.
Поради обстоятелството, че различните субекти –
физически лица и предприятията за жилищните имоти имат
различни потребителски нужди и ползват общи съдове,
справедливо е да се определи размерът на таксата „битови
отпадъци“ пропорционално върху данъчната основа. Това е в
съответствие с чл.67, ал.2 от ЗМДТ, съобразявайки с нормите на
чл.7 и чл.8, ал.1,т.3 от закона и не противоречи на разпоредбата на
чл.67, ал.1 от ЗМДТ.
Залегналият
основен
принцип
за
справедливост
и
съразмерност при определяне на таксите е продиктуван и от
факта, че битовите отпадъци се изхвърлят в общи съдове от
живущите.
Друг мотив за избора и начина за определяне на таксата за
битови отпадъци е невъзможността да се определи според
документите за собственост и адресната регистрация на
собствениците или ползвателите на имота, дали те действително
са ползватели на същия, колко членове на семейството го
обитават, за да е налице принципа на справедливо разпределение
според количеството битови отпадъци, които се генерират.

Мотивите за избора на основа, върху която да се определя
таксата за битови отпадъци са следните: цели се по-голяма
справедливост при определяне и заплащане на таксата за битови
отпадъци, като размерът в случая е пропорционално върху
данъчната основа. Размерът на таксата не може да се определи на
ползвател, поради невъзможността да се установи обективното
количество на битовите отпадъци на всеки потребител. Освен
това различните субекти имат различни потребителски нужди.
Предвид на изложеното Общинският съвет счита, че следва
да определи данъчната оценка на недвижимите имоти за основа за
определяне на размера на таксата за всеки конкретен имот. Този
начин е справедлив, тъй като данъчната оценка е един обективен
критерий.
III.Информацията по точка II се предоставя от отдел
„Местни данъци и такси“ при Община Радомир.
IV.ОПРЕДЕЛЯ такса „битови отпадъци за периода от
01.01.2020 година до 31.12.2020 година за всяка услуга поотделно в
размер, както следва:
4.1. За жилищни, нежилищни, вилни и незастроени имоти на
граждани, както и за жилищни имоти на предприятия на
територията на град Радомир – 5.0‰ върху данъчната им оценка.
Разпределението на промила по видове услуги е:
-за сметосъбиране и сметоизвозване – 1.4‰
-за обезвреждане на битови отпадъци в депа – 1.7‰
-за чистотата на територията за обществено ползване –
1.9‰
4.2.За жилищни, нежилищни, вилни и незастроени имоти на
граждани, както и за жилищни имоти на предприятия извън
територията на град Радомир – 9.0‰ върху данъчната им оценка.
Разпределението на промила по видове услуги е:
-за сметосъбиране и сметоизвозване – 3.0‰
-за обезвреждане на битови отпадъци в депа – 4.1‰
-за чистотата на територията за обществено ползване –
1.9‰
4.3.За нежилищни имоти на предприятията – 7.0‰ върху
данъчната им оценка.
Разпределението на промила по видове услуги е:
-за сметосъбиране и сметоизвозване – 2.0‰
-за обезвреждане на битови отпадъци в депа – 3.1‰
-за чистотата на територията за обществено ползване –
1.9‰

V.За включените имоти в точка 3 от Заповед №
838/30.10.2019г. на кмета на Община Радомир /по чл.63 от ЗМДТ/ се
заплаща такса „битови отпадъци“ в размер на 2‰, както следва:
-за обезвреждане на битови отпадъци в депа - 1‰
-за чистотата на територията за обществено ползване - 1‰
/общ брой съветници-17, присъствали по време на поименното гласуване– 17/
/”за”- 10,“против”- 5, “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 № 34
30.12.2019 г.
ПРОТОКОЛ №4
Общински съвет-Радомир на свое заседание, проведено на 30.12.2019г. ,
обсъди първа точка от дневния ред –Докладни записки, Докладна записка,
вх.№ С-237/11.12.2019 г., относно удължаване срока за погасяване на отпуснат
временен безлихвен заем в размер на 33 437.66 лв. на „Медицински центърРадомир“ЕООД с Решение № 32 по Протокол № 2 от 26.02.2019 г. на Общински
съвет-Радомир, с вносител: д-р Татяна Петрушева – управител на
„Медицински център-Радомир“ЕООД град Радомир, както и становищата на
ПК „Обществен ред, законност, местно самоуправление и общинска
собственост“, ПК „Бюджет, финанси и инвестиционна политика“и
ПК“Здравеопазване, социална политика, образование, наука култура и
духовни дейности“.
След станалите разисквания и извършеното поименно гласуване, на основание чл.21,
ал.1,т.10, във връзка с чл.27, ал.4 и ал.5 от ЗМСМА, Общински съвет-Радомир прие

Р Е Ш Е Н И Е № 34
1.ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-РАДОМИР УДЪЛЖАВА срока за погасяване на
отпуснат временен безлихвен заем в размер на 33 437.66 лв. на „Медицински
център-Радомир“ЕООД, Булстат: 113511049, който да послужи за изплащане
на задължението по сключена спогодба между страните по гражданско дело
№ 736/2016 година на Окръжен съд-град Перник, „Медицински центърРадомир“ЕООД и Красимир Димитров.
2.Отпуснатият временен безлихвен заем на „Медицински центърРадомир“ЕООД следва да бъде възстановен на Община Радомир до края на
бюджетната 2020 година.
3.С настоящото решение се изменя Решение № 32 по Протокол № 2 от
26.02.2019 година на Общински съвет-Радомир.
/общ брой съветници-17, присъствали по време на поименното гласуване– 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 № 35
30.12.2019 г.
ПРОТОКОЛ №4
Общински съвет-Радомир на свое заседание, проведено на 30.12.2019г. ,
обсъди първа точка от дневния ред –Докладни записки, Докладна записка,
вх.№ С-238/11.12.2019 г., относно удължаване срока за погасяване на отпуснат
временен безлихвен заем в размер на 30 000 лв. на „Медицински центърРадомир“ЕООД с Решение № 78 по Протокол № 5 от 29.05.2018 г. на Общински
съвет-Радомир, с вносител: д-р Татяна Петрушева – управител на
„Медицински център-Радомир“ЕООД град Радомир, както и становищата на
ПК „Обществен ред, законност, местно самоуправление и общинска
собственост“, ПК „Бюджет, финанси и инвестиционна политика“и
ПК“Здравеопазване, социална политика, образование, наука култура и
духовни дейности“.
След станалите разисквания и извършеното поименно гласуване, на основание чл.21,
ал.1,т.10 във връзка с чл.27, ал.4 и ал.5 от ЗМСМА, Общински съвет-Радомир прие

Р Е Ш Е Н И Е № 35
1.ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-РАДОМИР УДЪЛЖАВА срока за погасяване на
отпуснат временен безлихвен заем в размер на 30 000 лв. на „Медицински
център-Радомир“ЕООД, Булстат: 113511049, който да послужи за
оборудването му с подходяща апаратура, съгласно изискванията на РЗИ и
НЗОК.
2.Отпуснатият временен безлихвен заем на „Медицински центърРадомир“ЕООД следва да бъде възстановен на Община Радомир до края на
бюджетната 2020 година.
3.С настоящото решение се изменя Решение № 78 по Протокол № 5 от
29.05.2018 година на Общински съвет-Радомир.
/общ брой съветници-17, присъствали по време на поименното гласуване– 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 № 36
30.12.2019 г.
ПРОТОКОЛ №4
Общински съвет-Радомир на свое заседание, проведено на 30.12.2019г. ,
обсъди първа точка от дневния ред –Докладни записки, Докладна записка,
вх.№ С-239/11.12.2019 г., относно удължаване срока за погасяване на отпуснат
временен безлихвен заем в размер на 41 357.52 лв. на „Медицински центърРадомир“ЕООД с Решение № 131 по Протокол № 8 от 30.07.2019 г. на
Общински съвет-Радомир, с вносител: д-р Татяна Петрушева – управител на
„Медицински център-Радомир“ЕООД град Радомир, както и становищата на
ПК „Обществен ред, законност, местно самоуправление и общинска
собственост“, ПК „Бюджет, финанси и инвестиционна политика“и
ПК“Здравеопазване, социална политика, образование, наука култура и
духовни дейности“.
След станалите разисквания и извършеното поименно гласуване, на основание чл.21,
ал.1,т.10 във връзка с чл.27, ал.4 и ал.5 от ЗМСМА, Общински съвет-Радомир прие

Р Е Ш Е Н И Е № 36
1.ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-РАДОМИР УДЪЛЖАВА срока за погасяване на
отпуснат временен безлихвен заем в размер на 41 357.52 лв. на „Медицински
център-Радомир“ЕООД, Булстат: 113511049, който да послужи за
обезпечаване на сключен споразумителен протокол от 01.07.2019 г. между
„ЧЕЗ Електроразпределение“ АД и „Медицински център-Радомир“ЕООД.
2.Отпуснатият временен безлихвен заем на „Медицински центърРадомир“ЕООД следва да бъде възстановен на Община Радомир до края на
бюджетната 2020 година.
3.С настоящото решение се изменя Решение № 131 по Протокол № 8 от
30.07.2019 година на Общински съвет-Радомир.
/общ брой съветници-17, присъствали по време на поименното гласуване– 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 № 37
30.12.2019 г.
ПРОТОКОЛ №4
Общински съвет-Радомир на свое заседание, проведено на 30.12.2019г. ,
обсъди първа точка от дневния ред –Докладни записки, Докладна записка,
вх.№ С-243/12.12.2019 г., относно продължаване срока за погасяване на
отпуснат безлихвен заем на „Байкал 1“ЕООД с Решение № 34 по Протокол №
2 от 26.02.2019 г. на Общински съвет-Радомир, с вносител: инж.Кирил Кирилов
–управител на „Байкал 1“ЕООД, 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, Общински съвет-Радомир

прие
Р Е Ш Е Н И Е № 37
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-РАДОМИР ДАВА СЪГЛАСИЕ срокът
за погасяване на безлихвен заем в размер на 28 000 лв., отпуснат на
„Байкал 1“ЕООД град Радомир с Решение № 34 по Протокол № 2
от 26.02.2019 година да бъде продължен с една година, на основание
чл.21, ал.1,т.10 от ЗМСМА.
/общ брой съветници-17, присъствали по време на поименното гласуване– 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 № 38
30.12.2019 г.
ПРОТОКОЛ №4
Общински съвет-Радомир на свое заседание, проведено на 30.12.2019г. ,
обсъди първа точка от дневния ред –Докладни записки, Докладна записка,
вх.№ С-236/11.12.2019 г., относно кандидатстване на Община Радомир за
предоставяне на безвъзмездна финансова помощ пред Предприятие за
управление на дейностите по опазване на околната среда /ПУДООС/ с
инвестиционен проект „Реконструкция и рехабилитация на вътрешна
водопроводна мрежа на село Извор-актуализация“, с вносител: Пламен
Алексиев-кмет на Община Радомир, както и становищата на ПК“Европейски,
национални и други програми и проекти, работа с децата, младежки
дейности, спорт и туризъм“ 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 съветРадомир прие

Р Е Ш Е Н И Е № 38
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-РАДОМИР:
1.ДАВА СЪГЛАСИЕ Община Радомир да кандидатства с проектно
предложение „Реконструкция и рехабилитация на вътрешна водопроводна
мрежа на село Извор – актуализация – I етап“ за предоставяне на безвъзмездна
финансова помощ пред Предприятие за управление на дейностите по опазване
на околната среда за сумата от 1 396 360.79 лв./един милион триста
деветдесет и шест хиляди триста и шестдесет и 0.79/лева с включен ДДС.
2.УДОСТОВЕРЯВА, че дейностите по проектното предложение
„Реконструкция и рехабилитация на вътрешна водопроводна мрежа на село
Извор – актуализация – I етап“ отговарят на приоритетите на общинския
план за развитие на Община Радомир за периода 2014-2020 година.
/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 № 39
30.12.2019 г.
ПРОТОКОЛ №4
Общински съвет-Радомир на свое заседание, проведено на 30.12.2019г. ,
обсъди първа точка от дневния ред –Докладни записки, Докладна записка,
вх.№ С-245/17.12.2019 г., относно продажба на общинска недвижима
собственост, 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 гласуване, Общински съвет-Радомир прие
Р Е Ш Е Н И Е № 39

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-РАДОМИР ОТЛАГА обсъждането на
докладна записка, вх.№ С-245/17.12.2019 година, относно продажба
на общинска недвижима собственост, за следващо свое заседание.
/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 № 40
30.12.2019 г.
ПРОТОКОЛ №4
Общински съвет-Радомир на свое заседание, проведено на 30.12.2019г. ,
обсъди първа точка от дневния ред –Докладни записки, Докладна записка,
вх.№ С-248/17.12.2019 г., относно предоставяне на имоти, придобити от
общината по реда на чл.19, ал.1 от ЗСПЗЗ по искане на общинска служба по
земеделие-град Радомир, на граждани – имот с идентификатор 16208.105.7 –
нива, находящ се в землището на село Горна Диканя, в местността „Валого“,
на наследниците на Косто Пенев Япраков – бивш жител на село Горна Диканя,
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 поименно гласуване, във връзка с постъпило искане от общинска служба
„Земеделие“-град Радомир с вх.№ АО-48-00-704/13.08.2019 г., направено по реда на параграф
27, ал.2 от Преходните и заключителни разпоредби на ЗИДЗСПЗЗ, Общински съвет-Радомир
прие

Р Е Ш Е Н И Е № 40
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-РАДОМИР ПРЕДОСТАВЯ на наследниците на Косто Пенев
Япраков – бивш жител на село Горна Диканя:
1.Имот с идентификатор 16208.105.7 с площ от 3737 кв.м./три хиляди
седемстотин тридесет и седем квадратни метра/, с начин на трайно ползване –
нива, находящ се в землището на село Горна Диканя, в местността „Валого“,
съответстващ на имот с позиция № 1 по Решение № 06/05.08.1993 г. на Поземлена
комисия-град Радомир, съгласно скица – проект за разделяне на поземлен имот с
идентификатор 16208.105.29 по кадастралната карта и кадастралните регистри на
село Горна Диканя, Община Радомир от месец март 2019 година, заверена от служба
по геодезия, картография и кадастър – град Перник, актуван с АОС № 4099/18.09.2019
г., придобит от общината по реда на чл.19, ал.2 от ЗСПЗЗ.

/общ брой съветници-17, присъствали по време на поименното гласуване – 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 № 41
30.12.2019 г.
ПРОТОКОЛ №4
Общински съвет-Радомир на свое заседание, проведено на 30.12.2019г. ,
обсъди първа точка от дневния ред –Докладни записки, Докладна записка,
вх.№ С-249/17.12.2019 г., относно предоставяне на имоти, придобити от
общината по реда на чл.19, ал.1 от ЗСПЗЗ по искане на общинска служба по
земеделие-град Радомир, на граждани – имот с идентификатор 02230.12.24 –
ливада, находящ се в землището на село Байкалско, в местността
„Везенковица“,имот с идентификатор 02230.41.74 – ливада, находящ се в
землището на село Байкалско, в местността „Под краище“, на наследниците
на Милан Наков Кръстев – бивш жител на село Байкалско, 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 поименно гласуване, във връзка с постъпило
искане от общинска служба „Земеделие“-град Радомир с вх.№ АО-08-00807/17.09.2019 г., направено по реда на параграф 27, ал.2 от Преходните и
заключителни разпоредби на ЗИДЗСПЗЗ, Общински съвет-Радомир прие
Р Е Ш Е Н И Е № 41
ОБЩИНСКИ
СЪВЕТ-РАДОМИР
ПРЕДОСТАВЯ
на
наследниците на Милан Наков Кръстев – бивш жител на село
Байкалско:
1.Имот с идентификатор 02230.12.24 с площ от 3251 кв.м.
/три хиляди двеста петдесет и един квадратни метра/, с начин на
трайно ползване – ливада, находящ се в землището на село
Байкалско, в местността „Везенковица“, съгласно кадастрален
регистър на недвижмите имоти по проекта за изменение, скицапроект за разделяне на поземлен имот с идентификатор
02230.12.30 по кадастралната карта и кадастралните регистри на
село Байкалско, Община Радомир от месец май 2019 година,
заверена от служба по геодезия, картография и кадастър – град
Перник и Решжение № 61 от 05.05.1993 г. на Поземлена комисия-

град Радомир, актуван с АОС № 4103/13.11.2019 г., придобит от
общината по реда на чл.19, ал.2 от ЗСПЗЗ.
2.Имот с идентификатор 02230.41.74, с площ от 1473
кв.м./хиляда четиристотин седемдесет и три квадратни метра/, с
начин на трайно ползване – ливада, находящ се в землището на село
Байкалско, в местността „Под краище“, съгласно кадастрален
регистър на недвижимите имоти по проекта за изменение, скица –
проект за изменение на данните в кадастралния регистър за
поземлен имот с идентификатор 02230.41.74 по кадастралната
карта и кадастралните регистри на село Байкалско, Община
Радомир от месец май 2019 година, заверена от служба по геодезия,
картография и кадастър – град Перник и Решение № 61 от
05.05.1993 година на Поземлена комисия – град Радомир, актуван с
АОС № 4104/13.11.2019 г., придобит от общината по реда на чл.19,
ал.2 от ЗСПЗЗ.
/общ брой съветници-17, присъствали по време на поименното гласуване – 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 № 42
30.12.2019 г.
ПРОТОКОЛ №4
Общински съвет-Радомир на свое заседание, проведено на 30.12.2019г. ,
обсъди първа точка от дневния ред –Докладни записки, Докладна записка,
вх.№ С-250/17.12.2019 г., относно предоставяне на имоти, придобити от
общината по реда на чл.19, ал.1 от ЗСПЗЗ по искане на общинска служба по
земеделие-град Радомир, на граждани – имот с идентификатор 20256.66.236 –
ливада, находящ се в землището на село Дебели лаг, в местността
„Дома“,имот с идентификатор 20256.104.12 – ливада, находящ се в землището
на село Дебели лаг, в местността „Дома“ и имот с идентификатор
20256.104.14 – ливада, находящ се в землището на село Дебели лаг, в
местността „Дома“ – на наследниците на Кирил Петров Дупаринов – бивш
жител на село Дебели лаг, 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 поименно гласуване, във връзка с постъпило
искане от общинска служба „Земеделие“-град Радомир с вх.№ АО-08-00107/10.10.2019 г., направено по реда на параграф 27, ал.2 от Преходните и
заключителни разпоредби на ЗИДЗСПЗЗ, Общински съвет-Радомир прие
Р Е Ш Е Н И Е № 42
ОБЩИНСКИ
СЪВЕТ-РАДОМИР
ПРЕДОСТАВЯ
на
наследниците на Кирил Петров Дупаринов – бивш жител на село
Дебели лаг:
1.Имот с идентификатор 20256.66.236, с площ от 12182
кв.м./дванадесет хиляди сто осемдесет и два квадратни метра/, с
начин на трайно ползване – ливада, находящ се в землището на село
Дебели лаг, в местността „Дома“, съгласно кадастрален регистър
на недвижимите имоти по проекта за изменение, скица – проект за
изменение на кадастралния регистър на поземлен имот с
идентификатор 20256.66.236 по кадастралната карта и
кадастралните регистри на село Дебели лаг, Община Радомир от

месец юли 2019 година, заверена от служба по геодезия,
картография и кадастър – град Перник и Решение № 12 от
05.05.1993 г. на Поземлена комисия – град Радомир, актуван с АОС
№ 4106/13.11.2019 г., придобит от общината по реда на чл.19, ал.2
от ЗСПЗЗ.
2.Имот с идентификатор 20256.104.12 с площ от 5809
кв.м./пет хиляди осемстотин и девет квадратни метра/, с начин
на трайно ползване – ливада, находящ се в землището на село
Дебели лаг, в местността „Дома“, съгласно кадастрален регистър
на недвижимите имоти по проекта за изменение, скица – проект за
разделяне на поземлен имот с идентификатор 20256.104.1 по
кадастралната карта и кадастралните регистри на село Дебели
лаг, Община Радомир от месец юли 2019 година, заверена от
служба по геодезия, картография и кадастър – град Перник и
Решение № 12 от 05.05.1993 г. на Поземлена комисия – град Радомир,
актуван с АОС № 4105/13.11.2019 г., придобит от общината по
реда на чл.19, ал.2 от ЗСПЗЗ.
3.Имот с идентификатор 20256.104.14 с площ от 20798
кв.м./двадесет хиляди седемстотин деветдесет и осем квадратни
метра/, с начин на трайно ползване – ливада, находящ се в
землището на село Дебели лаг, в местността „Дома“, съгласно
кадастрален регистър на недвижимите имоти по проекта за
изменение, скица-проект за разделяне на поземлен имот с
идентификатор 20256.104.1 по кадастралната карта и
кадастралните регистри на село Дебели лаг, Община Радомир от
месец юли 2019 година, заверена от служба по геодезия,
картография и кадастър – град Перник и Решение № 12 от
05.05.1993 г. на Поземлена комисия – град Радомир, актуван с АОС
№ 4105/13.11.2019 г., придобит от общината по реда на чл.19, ал.2
от ЗСПЗЗ.
/общ брой съветници-17, присъствали по време на поименното гласуване – 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 № 43
30.12.2019 г.
ПРОТОКОЛ №4
Общински съвет-Радомир на свое заседание, проведено на 30.12.2019г. ,
обсъди първа точка от дневния ред –Докладни записки, Докладна записка,
вх.№ С-251/17.12.2019 г., относно предоставяне на имоти, придобити от
общината по реда на чл.19, ал.1 от ЗСПЗЗ по искане на общинска служба по
земеделие-град Радомир, на граждани – имот с идентификатор 20256.53.68 –
пасище, находящ се в землището на село Дебели лаг, в местността
„Кулата“,имот с идентификатор 20256.53.159-пасище, находящ се в
землището на село Дебели лаг, в местността „Егрека“, имот с
идентификатор 20256.104.10-пасище, находящ се в землището на село Дебели
лаг, в местността „Гърковица“, имот с идентификатор 20256.87.171 – пасище,
находящ се в землището на село Дебели лаг, в местността „Гладно поле“ – на
наследниците на Райчо Манов Божилов – бивш жител на село Дебели лаг, 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 поименно гласуване, във връзка с постъпило
искане от общинска служба „Земеделие“-град Радомир с вх.№ АО-08-00106/10.10.2019 г., направено по реда на параграф 27, ал.2 от Преходните и
заключителни разпоредби на ЗИДЗСПЗЗ, Общински съвет-Радомир прие
Р Е Ш Е Н И Е № 43
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-РАДОМИР ПРЕДОСТАВЯ на наследниците на
Райчо Манов Божилов – бивш жител на село Дебели лаг:
1.Имот с идентификатор 20256.53.68 с площ от 9578 кв.м./девет хиляди
петстотин седемдесет и осем квадратни метра/, с начин на трайно ползване
– пасище, находящ се в землището на село Дебели лаг, в местността „Кулата“,
съгласно кадастрален регистър на недвижимите имоти по проекта за
изменение, скица – проект за разделяне на поземлен имот с идентификатор
20256.53.308 по кадастралната карта и кадастралните регистри на село
Дебели лаг, Община Радомир от месец юли 2019 година, заверена от служба по
геодезия, картография и кадастър – град Перник и Решение № 12 от 21.08.2006
г. на Поземлена комисия-град Радомир, актуван с АОС № 4109/13.11.2019 г.,
придобит от общината по реда на чл.19, ал.2 от ЗСПЗЗ.

2.Имот с идентификатор 20256.53.159 с площ от 12399 кв.м./дванадесет
хиляди триста деветдесет и девет квадратни метра/, с начин на трайно
ползване – пасище, находящ се в землището на село Дебели лаг, в местността
„Егрека“, съгласно кадастрален регистър на недвижимите имоти по проекта
за изменение, скица – проект за изменение на кадастралния регистър на
поземлен имот с идентификатор 20256.53.159 по кадастралната карта и
кадастралните регистри на село Дебели лаг, Община Радомир от месец юли
2019 година, заверена от служба по геодезия, картография и кадастър – град
Перник и Решение № 12 от 05.05.1993 г. на Поземлена комисия-град Радомир,
актуван с АОС № 4108/13.11.2019 г., придобит от общината по реда на чл.19,
ал.2 от ЗСПЗЗ.
3.Имот с идентификатор 20256.87.171, с площ от 17139 кв.м./седемнадесет
хиляди сто тридесет и девет квадратни метра/ с начин на трайно ползване –
пасище, находящ се в землището на село Дебели лаг, в местността „Гладно
поле“, съгласно кадастрален регистър на недвижимите имоти по проекта за
изменение, скица – проект за изменение на кадастралния регистър на поземлен
имот с идентификатор 20256.87.171 по кадастралната карта и
кадастралните регистри на село Дебели лаг, Община Радомир от месец юли
2019 година, заверена от служба по геодезия, картография и кадастър – град
Перник и Решение № 12 от 05.05.1993 г. на Поземлена комисия – град Радомир,
актуван с АОС № 4107/13.11.2019 г., придобит от общината по реда на чл.19,
ал.2 от ЗСПЗЗ.
4.Имот с идентификатор 20256.104.10 с площ от 13115 кв.м./тринадесет
хиляди сто и петнадесет квадратни метра/ с начин на трайно ползване –
пасище, находящ се в землището на село Дебели лаг, в местността
„Гърковица“, съгласно кадастрален регистър на недвижимите имоти по
проекта за изменение, скица – проект за разделяне на поземлен имот с
идентификатор 20256.104.1 по кадастралната карта и кадастралните
регистри на село Дебели лаг, Община Радомир от месец юли 2019 година,
заверена от Служба по геодезия, картография и кадастър – град Перник и
Решение № 12 от 05.05.1993 г. на Поземлена комисия – град Радомир, актуван с
АОС № 4105/13.11.2019 г., придобит от общината по реда на чл.19, ал.2 от
ЗСПЗЗ.
/общ брой съветници-17, присъствали по време на поименното гласуване – 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 № 44
30.12.2019 г.
ПРОТОКОЛ №4
Общински съвет-Радомир на свое заседание, проведено на 30.12.2019г. ,
обсъди първа точка от дневния ред –Докладни записки, Докладна записка,
вх.№ С-252/18.12.2019 г., относно отпускане на финансова помощ на Станка
Любенова Стоилова 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, Раздел I, чл.2 и чл.3 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 610 лв. на Станка
Любенова Стоилова от град Радомир, ул.“Батенберг“ № 93.
/общ брой съветници-17, присъствали по време на поименното гласуване – 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 № 45
30.12.2019 г.
ПРОТОКОЛ №4
Общински съвет-Радомир на свое заседание, проведено на 30.12.2019г. ,
обсъди първа точка от дневния ред –Докладни записки, Докладна записка,
вх.№ С-253/18.12.2019 г., относно отпускане на финансова помощ на Симеон
Борисов Радлов от село Дрен, Община Радомир, с вносител: Пламен Алексиевкмет 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, Раздел I, чл.2 и чл.3 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 610 лв. на Симеон
Борисов Радлов от село Дрен, Община Радомир, ул.“Четвърта“ №
52.
/общ брой съветници-17, присъствали по време на поименното гласуване – 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 № 46
30.12.2019 г.
ПРОТОКОЛ №4
Общински съвет-Радомир на свое заседание, проведено на 30.12.2019г. ,
обсъди първа точка от дневния ред –Докладни записки, Докладна записка,
вх.№ С-254/18.12.2019 г., относно отпускане на финансова помощ на Йордан
Иванов Йорданов 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 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 610 лв. на Йордан Иванов
Йорданов от град Радомир, ж.к.“Арката“ бл.17, ет.4, ап.10.
/общ брой съветници-17, присъствали по време на поименното гласуване – 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 № 47
30.12.2019 г.
ПРОТОКОЛ №4
Общински съвет-Радомир на свое заседание, проведено на 30.12.2019г. ,
обсъди първа точка от дневния ред –Докладни записки, Докладна записка,
вх.№ С-255/18.12.2019 г., относно отпускане на финансова помощ на Красимир
Иванов Илиев 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 Iчл.2, ал.1 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 610 лв. на Красимир
Иванов Илиев от град Радомир, ж.к.“Гърляница“ бл.45, ет.1, ап.3.
/общ брой съветници-17, присъствали по време на поименното гласуване – 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 № 48
30.12.2019 г.
ПРОТОКОЛ №4
Общински съвет-Радомир на свое заседание, проведено на 30.12.2019г. ,
обсъди първа точка от дневния ред –Докладни записки, Докладна записка,
вх.№ С-257/18.12.2019 г., относно отпускане на финансова помощ на Георги
Стефанов Кирилов 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 и чл.3 от
Правила за отпускане на еднократни помощи , Общински съвет-Радомир
прие
Р Е Ш Е Н И Е № 48
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-РАДОМИР ДАВА СЪГЛАСИЕ да бъде
отпусната финансова помощ в размер на 610 лв. на Георги
Стефанов Кирилов от град Радомир, ул.“Пирин“ № 25.

/общ брой съветници-17, присъствали по време на поименното гласуване – 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 № 49
30.12.2019 г.
ПРОТОКОЛ №4
Общински съвет-Радомир на свое заседание, проведено на 30.12.2019г. ,
обсъди първа точка от дневния ред –Докладни записки, Докладна записка,
вх.№ С-258/18.12.2019 г., относно отпускане на финансова помощ на Светла
Георгиева Димчева 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 и чл.3 от
Правила за отпускане на еднократни финансови помощи, Общински
съвет-Радомир прие
Р Е Ш Е Н И Е № 49
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-РАДОМИР ДАВА СЪГЛАСИЕ да бъде
отпусната финансова помощ в размер на 610 лв. на Светла
Георгиева Димчева от град Радомир, ул.“Люлякова“ бл.34, ап.61,
вх.Г.
/общ брой съветници-17, присъствали по време на поименното гласуване – 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 № 50
30.12.2019 г.
ПРОТОКОЛ №4
Общински съвет-Радомир на свое заседание, проведено на 30.12.2019г. ,
обсъди първа точка от дневния ред –Докладни записки, Докладна записка,
вх.№ С-265/23.12.2019 г., относно отпускане на финансова помощ на Петър
Иванов Димитров 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 и чл.3 от
Правила за реда и начина за отпускане на еднократна финансова помощ,
Общински съвет-Радомир прие
Р Е Ш Е Н И Е № 50
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-РАДОМИР ДАВА СЪГЛАСИЕ да бъде
отпусната финансова помощ в размер на 610 лв. на Петър Иванов
Димитров от град Радомир, ул.“Батенберг“ № 98.
/общ брой съветници-17, присъствали по време на поименното гласуване – 15/
/”за”- 15,“против”- няма, “въздържал се”- няма/

СВЕТОСЛАВ КИРИЛОВ/П/
Председател на Общински съвет-Радомир

