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 № 108
25.06.2019 г.
ПРОТОКОЛ №7
Общински съвет-Радомир на свое заседание, проведено на 25.06.2019г. , обсъди
първа точка от дневния ред –Докладни записки, Докладна записка, вх.№ С127/13.06.2019 г., относно състояние и анализ на безработицата в Община Радомир, с
вносител: Пламен Алексиев-кмет на Община Радомир, както и становището на
ПК“Здравеопазване, социална политика, образование, наука, култура и духовни
дейности“.

След извършеното гласуване, на основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА,
Общински съвет-Радомир прие
Р Е Ш Е Н И Е № 108

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-РАДОМИР ПРИЕМА Информация
относно състояние и анализ на безработицата в Община Радомир.
/общ брой съветници-21, присъствали по време на гласуването – 20/
/”за”- 20,“против”- няма, “въздържал се”- няма/

СВЕТОСЛАВ КИРИЛОВ/П/
Председател на Общински съвет-Радомир
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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 № 109
25.06.2019 г.
ПРОТОКОЛ №7
Общински съвет-Радомир на свое заседание, проведено на 25.06.2019г. , обсъди
първа точка от дневния ред –Докладни записки, Докладна записка, вх.№ С132/13.06.2019 г., относно възлагане на услуга от общ икономически интерес /УОИИ/ в
изпълнение на договор „Предоставяне на „Патронажна грижа“ в Община Радомир по
ОП „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 от
ЗМСМА, чл.18, ал.1,т.2 от Закона за социално подпомагане, във връзка с
решение на ЕК за УОИИ от 20.12.2011 година, Общински съвет-Радомир
прие
Р Е Ш Е Н И Е № 109

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-РАДОМИР ВЪЗЛАГА на кмета на
Община Радомир изготвянето на заповед за възлагане на услугата
„Патронажна грижа“, като услуга от общ икономически интерес
/УОИИ/ на Община Радомир по договор № BG05M9OP001-2.0400061 „Предоставяне на „Патронажна грижа“ в Община Радомир“.
/общ брой съветници-21, присъствали по време на гласуването – 20/
/”за”- 20,“против”- няма, “въздържал се”- няма/

СВЕТОСЛАВ КИРИЛОВ/П/
Председател на Общински съвет-Радомир
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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 № 110
25.06.2019 г.
ПРОТОКОЛ №7
Общински съвет-Радомир на свое заседание, проведено на 25.06.2019г. , обсъди
първа точка от дневния ред –Докладни записки, Докладна записка, вх.№ С133/13.06.2019 г., относно провеждане на конкурс за избор на управител на „Байкал
1“ЕООД град Радомир, с вносител: Светослав Кирилов – председател на ОбСРадомир, 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 № 110
На основание чл.147, във връзка с чл.141 и чл.137, ал.1,т.5 от Търговския
закон, чл.28, ал.1 и чл.30, ал.1 от Наредба за търговски дружества с общинско
участие, ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-РАДОМИР ОБЯВЯВА конкурс за избор на
управител на „Байкал 1“ЕООД с адрес на управление: град Радомир,
пл.“Свобода“ № 11, при следните условия:
I.ИЗИСКВАНИЯ КЪМ КАНДИДАТИТЕ:
1.Висше образование;
2.Общ трудов стаж, от който не по-малко от три години управленски
опит;
3.Познаване на действащите нормативни документи в областта на
управлението, трудовото законодателство и опазване на околната среда;
4.Да притежава умения за работа в екип и компютърна грамотност;
5.Лицето да не бъде осъждано за престъпление от общ характер на
лишаване от свобода, освен ако не е реабилитирано;
6.Лицето да не е лишено по съответния ред от правото да упражнява
търговска дейност;
7.Лицето или член на семейството му да не упражнява конкурентна
дейност;
II. НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ:
1.Заявление по образец;
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2.Автобиография;
3.Нотариално заверено копие от диплом за завършено висше образование;
4.Нотариално заверено копие на документ за трудов стаж – трудова
и/или осигурителна книжка;
5.Мотивационно писмо;
6.Свидетелство за съдимост;
7.Декларация, че кандидатът не е лишен от правото да упражнява
търговска дейност;
8.Декларация във връзка с т.7 от раздел I – изисквания към кандидатите;
9.Медицинско свидетелство;
10.Бизнес програма за развитие на търговското дружество за срок от три
години, която включва изготвена такава за всяка година поотделно, при
допускане на кандидата на следващ етап.
III.ПРОЦЕДУРА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРСА:
Срокът за представяне на заявления за участие е до 15.07.2019 година
всеки работен ден от 8.30 часа до 12.00 часа и от 13.00 часа до 16.30 часа в
деловодството на Общински съвет-Радомир с адрес: град Радомир-2400,
пл.“Свобода“ № 20, ет.2, ст.206.
1-ВИ ЕТАП: Проверка на съответствието на представените документи с
предварително обявените изисквания – комисията се произнася с решение за
допускането или недопускането до участие в конкурса на кандидатите в
тридневен срок връчва решението си на всички кандидати.
2-РИ ЕТАП: В двадесетдневен срок от датата на уведомлението за
решението на комисията за допускане на кандидата да участва в конкурса,
кандидатът представя бизнес програма за развитие на търговското
дружество за три години, изготвена в съответствие с бизнес задачата и
стратегията за развитие на дружеството:
1.Разширяване на дейността на дружеството в съответствие с предмета
на дейност и увеличаване на приходите от дейност.
2.Увеличаване на работните места.
3.Създаване на материални, икономически и организационни условия за
привличане на инвестиции.
Критериите за оценка на бизнес програмите са визирани в чл.30, ал.4 от
Наредба за търговските дружества с общинско участие и са следните:
-степен на реална приложимост на бизнес програмата;
-съответствие на бизнес програмата с целите на бизнес задачата на
дружеството;
-съответствие на бизнес програмата с нормативната уредба;
-логическа структура на бизнес програмата;
След представянето на бизнес програмите на кандидатите, комисията
ги оценява в съответствие с критериите, като до интервю се допускат
кандидатите, получили оценка на бизнес програмата си не по-ниска от 4.50 по
шестобалната система. Комисията уведомява писмено всички кандидати за
решението си, а допуснатите кандидати за интервю и за датата, мястото и
часа на провеждане на интервюто.
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3-ТИ ЕТАП: Интервю с кандидатите, което да се проведе в Общински
съвет-Радомир, след уведомяване от комисията на допуснатите кандидати
за датата и часа за провеждането му.
IV.ПРОЦЕДУРА ПО КАНДИДАТСТВАНЕ:
1.Необходимата информация относно дружеството може да бъде
получена от допуснатите кандидати в работно време от 09.00 часа до 16.00
часа в община Радомир, където ще бъдат на разположение на кандидатите за
запознаване на място следните документи: устава на дружеството,
последният годишен счетоводен баланс на дружеството, т.е. към 31.12.2018
година, отчет за приходите и разходите за 2018 година.
Кандидатите получават достъп до документите след подписване на
декларация за неразгласяване /за опазване на търговска тайна/.
2. В срок до 15.07.2019 година всеки работен ден от 08.30 часа до 12.00 часа
и от 13.00 часа до 16.30 часа в деловодството на Общински съвет-Радомир
кандидатите могат да получат заявление по образец и два броя пликове за
поставяне на документите за участие в конкурса.
V.ПРОЦЕДУРА ПО ПОДАВАНЕТО НА ДОКУМЕНТИ:
1.Заявленията за участие в конкурса, заедно с необходимите документи
се подават в запечатан плик в деловодството на Общински съвет-Радомир,
като върху плика се изписва името на кандидата и дружеството, за което се
кандидатства и се завеждат в официален регистър по реда на постъпването
им.
За всяко постъпило заявление се издава удостоверение, в което се
посочват името на подателя, датата и часа на приемането му.
2.Бизнес програмата се поставя и запечатва в другия плик, който се
подава в двадесетдневен срок от датата на уведомлението за решението на
комисията за допускане на участника до участие в конкурса.
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-РАДОМИР ИЗБИРА петчленна временна комисия за
организиране и провеждане на конкурса, която да се събере на заседание за
провеждането на първи етап от конкурса в първия работен ден след изтичане
на срока за подаване на заявленията за участие, а именно на 16.07.2019 година.
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-РАДОМИР ВЪЗЛАГА на председателя на
Общинския съвет решението с изключение на състава на комисията да се
публикува в един местен ежедневник и на официалната интернет страница
на община Радомир.
Председателят на временната комисия, съгласно чл.37, ал.1 от
Наредбата за търговските дружества с общинско участие на Общински
съвет-Радомир, в едноседмичен срок от провеждането на конкурса, на
основание протокола на комисията да внесе в Общински съвет-Радомир
проект на решение за определяне на представилия се най-успешно кандидат за
управител на дружеството и класирането по реда на следващите участници.
5

Неразделна част от настоящото решение са: проект на договор за
възлагане управлението на „Байкал 1“ЕООД град Радомир и декларация по
чл.24 от Наредбата за търговските дружества с общинско участие на
Общински съвет-Радомир.
/общ брой съветници-21, присъствали по време на поименното гласуване – 20/
/”за”- 20,“против”- няма, “въздържал се”- няма/

СВЕТОСЛАВ КИРИЛОВ/П/
Председател на Общински съвет-Радомир
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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 № 111
25.06.2019 г.
ПРОТОКОЛ №7
Общински съвет-Радомир на свое заседание, проведено на 25.06.2019г. , обсъди
първа точка от дневния ред –Докладни записки, Докладна записка, вх.№ С134/13.06.2019 г., относно провеждане на конкурс за избор на управител на
„Медицински център-Радомир“ЕООД град Радомир, с вносител: Светослав Кирилов –
председател на ОбС-Радомир, както и становищата на ПК „Здравеопазване,
социална политика, образование, наука, култура и духовни дейности“ 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 № 111

На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, чл.137, ал.1,т.5, чл.147, ал.2 от
Търговския закон, чл.16, ал.3 и чл.63, ал.3 от Закона за лечебните заведения,
чл.3, чл.5, ал.1 и ал.3, и чл.6 от Наредба № 9 от 26 юни 2000 г. за условията и
реда за провеждане на конкурси за възлагане на управлението на лечебни
заведения по Закона за лечебните заведения, във връзка с чл.28, ал.1 от
Наредбата за търговските дружества с общинско участие на Общински
съвет-Радомир от октомври 2008 година, ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-РАДОМИР
ОБЯВЯВА конкурс за избор на управител на „Медицински центърРадомир“ЕООД град Радомир при следните условия:
I.ИЗИСКВАНИЯ КЪМ КАНДИДАТИТЕ:
1.Да
притежават
образователно-квалификационна
степен
„магистър“ по медицина, съответно дентална медицина или лице с
образователно-квалификационна степен „магистър“ по икономика и
управление и с призната специалност по медицинска информатика или по
икономика на здравеопазването;
2.Да имат най-малко пет години трудов стаж като лекар,
съответно лекар по дентална медицина, или икономист; кандидатите,
притежаващи образователно-квалификационна степен „магистър“ по
медицина, съответно дентална медицина, да имат придобита специалност;
3. Да не са осъждани на лишаване от свобода за умишлени
престъпления от общ характер, освен ако са реабилитирани.
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II.НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ:
1.Писмено заявление за участие в конкурс – по образец /може да се
получи в деловодството на Общински съвет-Радомир/;
2.Автобиография с хронологическа последователност на заеманите
от кандидата длъжности;
3.Нотариално заверено копие от диплома за завършено висше
образование,
с
придобита
образователно-квалификационна
степен
„магистър“ по медицина /лекар по дентална медицина или образователноквалификационна степен „магистър“ по икономика и управление с призната
специалност по медицинска информатика или по икономика на
здравеопазването;
4.Актуален документ /свидетелство за съдимост/ - оригинал, доказващ,
че лицето не е осъждано за умишлени престъпления и не е лишено от правото
да заема съответната длъжност;
5.Копие от трудова/служебна книжка, удостоверяващо наличие на
трудов стаж минимум 5 /пет/ години като лекар/лекар по дентална медицина
или икономист; кандидатите притежаващи образователно-квалификационна
степен „магистър“ по медицина, съответно дентална медицина да имат
придобита основна специалност – нотариално заверена;
6.Копия от други видове официални документи, удостоверяващи
придобита допълнителна квалификация, имаща отношение към управлението
на лечебното заведение;
7.Медицинско удостоверение – общо здравословно състояние – оригинал;
8.Декларация по образец /може да се получи в община Радомир,
Общински съвет-Радомир/, удостоверяваща, че при сключване на договор за
възлагане на управлението на „Медицински център-Радомир“ЕООД град
Радомир, че не са налице пречки по чл.24 от Наредба за търговски дружества с
общинско участие на Общински съвет-Радомир;
9.Програма за развитието и дейността на лечебното заведение за
тригодишен период, при допускане на кандидата на следващ етап /подава се в
отделно запечатан плик 2/;
III.ПРОЦЕДУРА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРСА:
1.В деня, определен за провеждане на конкурса комисията отваря
пликовете по реда на тяхното постъпване в присъствието на кандидата,
подал заявлението и проверява съответствието на представените
документи с предварително обявените изисквания, определени с решението по
чл.3, ал.1 от Наредба № 9 от 26.06.2000 г. за условията и реда за провеждане на
конкурси за възлагане на управлението на лечебни заведения по Закона за
лечебните заведения;
2.Пликът с разработката по чл.2, ал.2,т.2 от Наредба № 9 от 26.06.2000
г. за условията и реда за провеждане на конкурси за възлагане на управлението
на лечебни заведения по Закона за лечебните заведения, а именно: Програма за
развитието и дейността на лечебното заведение за тригодишен период, се
отваря, ако заявлението и документите на кандидата отговарят на
изискванията, определени с решението по чл.3, ал.1 от Наредба № 9 от
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26.06.2000 г. за условията и реда за провеждане на конкурси за възлагане на
управлението на лечебни заведения по Закона за лечебните заведения;
Изисквания към съдържанието
дейността на дружеството:

на

програмата

за

развитието

и

-анализ на здравно-демографските и здравно-икономически фактори,
оказващи влияние върху дейността на търговското дружество;
-сравнителен анализ на финансово-икономическото състояние на
лечебното заведение;
-на база очертаното финансово-икономическо състояние, формулиране
на основни цели и приоритети, подцели и конкретни задачи за развитие на
лечебното заведение; планиране на мероприятия за постигане на поставените
цели;
-перспективи за развитие на „Медицински център-Радомир“ ЕООД град
Радомир;
3.До събеседване се допускат кандидати получили оценка от
разработката по чл.2, ал.2,т.2 от Наредба № 9 от 26.06.2000 г. за условията и
реда за провеждане на конкурси за възлагане на управлението на лечебни
заведения по Закона за лечебните заведения не по-ниска от много добър 4.50;
Темата, предмет на събеседване с кандидатите е: „Мястото и ролята
на лечебното заведение в здравната система, повишаване качеството на
медицинското обслужване, приоритети за бъдещото развитие“.
Допълнителни въпроси по темата:
-характеристики, обуславящи мястото на лечебното заведение в
системата на здравеопазването в град Радомир;
-виждане и подход за подобряване на финансовото състояние на
лечебното заведение;
-системи за управление на качеството в цялостната дейност на
лечебното заведение;
-органи на управление на лечебното заведение – права и задължения;
По време на събеседването комисията по провеждане на конкурса има
право на други допълнителни въпроси от областта на здравния мениджмънт
и действащата нормативна уредба, прилагане при управлението на
общинските лечебни заведения.
Оценката от проведеното събеседване се формира въз основа на
следните критерии:
-обосновано представяне на приоритетите и задачите на лечебното
заведение в съответствие с националната здравна политика;
-степен на познаване на нормативната уредба;
-способност да се планират и вземат управленски решения;
-административни умения, професионални и делови качества;
-комуникативни способности и организационни способности;
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-способност за обективни преценки и представяне на адекватно
разрешение на конкретен проблем;
Критериите за оценка на разработената програма за развитието и
дейността на дружеството за тригодишен период и на проведеното
събеседване са съобразно изискванията на Наредба № 9 от 26.06.2000 г. за
условията и реда за провеждане на конкурси за възлагане на управлението на
лечебни заведения по Закона за лечебните заведения, издадена от
Министерство на здравеопазването. Оценките се формират по
шестобалната система, като най-високата оценка е 6 при точност на
оценката 0.25.
Класират се кандидатите, получили средноаритметична оценка от
разработка и от проведеното събеседване не по-ниска от мн.добър 4.50.
IV.ПРОЦЕДУРА ПО КАНДИДАТСТВАНЕ:
Кандидатите за участие в конкурса могат да получат информация
относно финансово-икономическото състояние на „Медицински центърРадомир“ЕООД град Радомир, включваща: последния годишен баланс, отчет
за приходите и разходите, както и отчета за приходите и разходите за
изтеклите тримесечия на текущата счетоводна година в „Медицински
център-Радомир“ЕООД, със седалище и адрес на управление: град Радомир,
ул.“Райко Даскалов“ № 50, а също и в община Радомир, деловодството на
Общински съвет-Радомир, ет.2, ст.206, където могат да се запознаят и с
проекта на договора за възлагане на управление, в срок до 20 /двадесет/ дни от
публикуване на обявата за конкурса в един централен всекидневник и в сайта
на община Радомир.
Кандидатите получават достъп до документите след подписване на
декларация за неразгласяване /за опазване на търговска тайна/.
В срок до 15.07.2019 година всеки работен ден от 8.30 часа до 12.00 часа и от
13.00 часа до 16.30 часа в деловодството на Общински съвет-Радомир с адрес:
град Радомир-2400, пл.“Свобода“ № 20, ет.2, ст.206 кандидатите могат да
получат заявление по образец и два броя пликове за поставяне на
документите за участие в конкурса.
V.ПРОЦЕДУРА ПО ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ:
Документите се подават в запечатан непрозрачен плик, надписан с
името на кандидата, лечебното заведение, за което кандидатства и телефон
за връзка и се завеждат в официален регистър по реда на постъпването им. В
този плик се поставят 2/два/запечатани непрозрачни плика, обозначени с
надписи „Плик 1“, който съдържа гореописаните в Раздел II от точка 1 до
точка 8 включително документи и „Плик 2“ – съдържа програмата по точка 9
от Раздел II на хартиен носител.
Документите за участие в конкурса се приемат в деловодството на
Общински съвет-Радомир, град Радомир, пл.“Свобода“ № 20, ет.2 стая 206
всеки работен ден от 8.30 часа до 16.30 часа в срок до 20 дни включително от
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датата на публикуване на обявата за конкурса в един местен всекидневник и
в сайта на община Радомир. Всяка подадена документация се завежда в
специален регистър по реда на постъпване, като се издава удостоверение /по
образец/, в което се посочват: името на подателя, датата и часът на
приемането му.
Конкурсът ще се проведе на 16.07.2019 година в заседателната зала на
Общински съвет-Радомир на втория етаж в сградата на община Радомир,
пл.“Свобода“ № 20 от 10.00 часа.
Документите се подават в деловодството на Общински съвет-Радомир в
срок до 16.30 часа на 15.07.2019 година.
VI. На основание чл.3, ал.3 от Наредба № 9 от 26.06.2000 г. за условията и
реда за провеждане на конкурси за възлагане на управлението на лечебни
заведения по Закона за лечебните заведения, ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-РАДОМИР
УТВЪРЖДАВА проект на договор за възлагане управлението на „Медицински
център-Радомир“ЕООД град Радомир.
VII. ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-РАДОМИР ОПРЕДЕЛЯ петчленна комисия за
организиране и провеждане на конкурса,която да организира приемането на
документите, подготовката и провеждането на конкурса; да изготвя и
предоставя на кандидатите информация относно темите – предмет на
събеседването; да разглежда постъпилите заявления, оценява разработките за
развитието и дейността на лечебното заведение за тригодишен период от
кандидатите и провежда събеседването с тях; да предлага за одобрение от
органа, упражняващ правата на едноличен собственик на капитала в
лечебното заведение кандидата, спечелил конкурса и класирането по ред на
следващите участници.
VIII. ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-РАДОМИР ВЪЗЛАГА на председателя на
Общински съвет-Радомир решението с изключение на състава на комисията
да се публикува в един местен всекидневник и на официалната интернет
страница на община Радомир.
Неразделна част от настоящото решение са: проект на договор за
възлагане управлението на „Медицински център-Радомир“ЕООД град
Радомир и декларация по чл.24 от Наредбата за търговските дружества с
общинско участие на Общински съвет-Радомир.
/общ брой съветници-21, присъствали по време на поименното гласуване – 20/
/”за”- 20,“против”- няма, “въздържал се”- няма/

СВЕТОСЛАВ КИРИЛОВ/П/
Председател на Общински съвет-Радомир
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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 № 112
25.06.2019 г.
ПРОТОКОЛ №7
Общински съвет-Радомир на свое заседание, проведено на 25.06.2019г. , обсъди
първа точка от дневния ред –Докладни записки, Докладна записка, вх.№ С126/12.06.2019 г., относно одобряване на решение за откриване на процедура за
определяне на концесионер на „Концесия за услуги на обект – язовир „Върбица“ –
публична общинска собственост на община Радомир, с вносител: Пламен Алексиевкмет на Община Радомир, както и становищата на ПК „Стопанска политика,
земеделие, гори, екология, устройство на територията, строителство, транспорт,
приватизационен и следприватизационен контрол“, 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.8,
във връзка с ал.2 от ЗМСМА, чл.8, чл.15, ал.2, чл.17, ал.3, чл.71, ал.1 и
ал.3, във връзка с чл.40, ал.2, т.1 от Закона за концесиите, Общински
съвет-Радомир прие
Р Е Ш Е Н И Е № 112

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-РАДОМИР ОДОБРЯВА предложения
проект за решение за откриване на процедура за определяне на
концесионер, представляващ приложение, неразделна част от
настоящото решение.
/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
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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 № 113
25.06.2019 г.
ПРОТОКОЛ №7
Общински съвет-Радомир на свое заседание, проведено на 25.06.2019г. , обсъди
първа точка от дневния ред –Докладни записки, Докладна записка, вх.№ С135/14.06.2019 г., относно отдаване под наем на помещения – публична общинска
собственост, находящи се в сградата на МБАЛ-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 поименно гласуване, Общински съвет-Радомир прие
Р Е Ш Е Н И Е № 113

1. ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-РАДОМИР, на основание чл.21,
ал.1,т.8 от ЗМСМА, чл.14, ал.7 от Закона за общинската
собственост и във връзка с чл.23 от Наредба за общинската
собственост, чл.16, ал.1,т.11 от Наредба за търговските
дружества с общинско участие, ДАВА СЪГЛАСИЕ за отдаване под
наем чрез публично оповестен търг с явно наддаване на
свободните помещения /кабинети/, находящи се на първия етаж в
североизточното крило в сградата на поликлиниката, актувана с
АОС № 221/24.02.2000 г. – публична общинска собственост, а
именно: бивш кабинет на главна медицинска сестра с площ от 20
кв.м./15 кв.м.+5 кв.м.коридор/, при първоначална месечна наемна
цена в размер на 120 лв. без включен ДДС; стая № 1 с площ 20.30
кв.м./14.30 кв.м.+6 кв.м.коридор/, при първоначална месечна наемна
цена в размер на 121.80 лв. без включен ДДС; стая № 2 –
манипулационна с площ от 20.70 кв.м./14.70 кв.м.+6 кв.м.коридор/,
при първоначална месечна наемна цена в размер на 124.20 лв. без
включен ДДС и стая № 3 – кабинет педиатър с площ от 20.30
кв.м./14.30 кв.м.+6 кв.м.коридор/, при първоначална месечна наемна
цена в размер на 121.80 лв. без включен ДДС, определени на
основание чл.3 от Тарифа за определяне на наемните цени на
общински имоти на територията на Община Радомир, отдавани
под наем по реда на Наредба за общинската собственост и
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утвърдена от Общински съвет-Радомир за извършване на
медицинска дейност, за срок от 5 години.
2.ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-РАДОМИР ВЪЗЛАГА на кмета на
община Радомир да проведе процедурата по търга, съгласно
Наредба за общинската собственост и сключи договори със
спечелилите търга.
3.По искане на наемателя съгласно чл.23, ал.7 от Наредба за
общинската собственост, договорът може да бъде продължен за
срок до 10 години, съгласно § 78, ал.2 от ПЗР на ЗОС с решение на
общинския съвет, при условие, че към момента на искането
наемателят няма задължения по договора и отговаря на
изискванията, предвидени в Закона за общинската собственост и
в наредба за общинската собственост.
4.Сумите от наема на отдадените помещения следва да
постъпват в касата на МБАЛ-Радомир ЕООД или по банковата
сметка на търговското дружество.
/общ брой съветници-21, присъствали по време на поименното гласуване – 20/
/”за”- 20,“против”- няма, “въздържал се”- няма/

СВЕТОСЛАВ КИРИЛОВ/П/
Председател на Общински съвет-Радомир
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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 № 114
25.06.2019 г.
ПРОТОКОЛ №7
Общински съвет-Радомир на свое заседание, проведено на 25.06.2019г. , обсъди
първа точка от дневния ред –Докладни записки, Докладна записка, вх.№ С138/14.06.2019 г., относно промяна правния статут на общинска недвижима
собственост и изразяване на съгласие за изменение на регулация, засягащо общинска
собственост, 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 № 114

1.На основание чл.21, ал.1,т.8 от ЗМСМА, чл.6, ал.1 и чл.34, ал.4
от Закон за общинската собственост, ОБЩИНСКИ СЪВЕТРАДОМИР ОБЯВЯВА за частна общинска собственост имот,
представляващ част от улица с осови точки 319-320, по
регулационния план на село Долна Диканя с площ от 329 кв.м.,
съгласно приложено мотивирано предложение.
2. ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-РАДОМИР, на основание чл.6 от
Наредба за общинската собственост ИЗРАЗЯВА предварително
съгласие за изменение на действащия регулационен план на село
Долна Диканя, като към УПИ VI-967, кв.47а се придаде терен с
площ от 329 кв.м., представляващ част от улица с осови точки
319-320.
/общ брой съветници-21, присъствали по време на поименното гласуване – 20/
/”за”- 20,“против”- няма, “въздържал се”- няма/

СВЕТОСЛАВ КИРИЛОВ/П/
Председател на Общински съвет-Радомир
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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 № 115
25.06.2019 г.
ПРОТОКОЛ №7
Общински съвет-Радомир на свое заседание, проведено на 25.06.2019г. , обсъди
първа точка от дневния ред –Докладни записки, Докладна записка, вх.№ С118/16.05.2019 г., относно продажба на общинско жилище – апартамент № 2, 2-ри
етаж, вх.В, находящ се в град Радомир, пл.“Войнишко въстание“ бл.4, 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 станалите разисквания и извършеното поименно гласуване,
Общински съвет-Радомир прие
Р Е Ш Е Н И Е № 115

1. ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-РАДОМИР, на основание чл. 21, ал. 1, т.
8 от ЗМСМА, чл. 47, ал. 1, т. 3 от Закона за общинската
собственост, във връзка с чл. 33, ал. 1, 2 и 3 от Наредба за
общинските жилища ДАВА СЪГЛАСИЕ
за продажба на
самостоятелен
обект
в
сграда
с
идентификатор
61577.502.2773.1.34 /шестдесет и една хиляди петстотин
седемдесет и седем, точка, петстотин и две, точка, две хиляди
седемстотин седемдесет и три, точка, едно, точка, тридесет и
четири/ по кадастралната карта и кадастралните регистри,
одобрени със Заповед
РД-18-75/10.11.2015г.
на Изпълнителен
директор на АГКК, последно изменение със заповед: няма издадена
заповед за изменение в КККР, адрес на имота: гр. Радомир, п.к. 2400,
пл. „Войнишко въстание” № 2, бл. 4, вх. В, ет. 1, ап. 2, като
самостоятелният обект се намира в сграда № 1, разположена в
поземлен имот с идентификатор 61577.502.2773, предназначение на
самостоятелния обект: Жилище, апартамент, брой нива на
обекта: 1, площ 66.40 кв.м. /шестдесет и шест цяло и четиридесет
стотни квадратни метра/ ведно с 1.99 % идеални части от
общите части на сградата и правото на строеж върху
припадащата се част от терена, мазе № 2 /две/, с площ от 5.50
кв.м. /пет цяло и петдесет стотни квадратни метра/, актуван с
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АОС № 3976/02.04.2019 г., при съседни самостоятелни обекти в
сградата: на същия етаж: 61577.502.2773.1.35, 61577.502.2773.1.33,
под обекта: 61577.502.2773.1.49, над обекта: 61577.502.2773.1.38,
който обект по предходен АОС № 1035/06.10.2005 г. издаден от
Община Радомир представлява АПАРТАМЕНТ № 2 /две/, на 2
/втори/ етаж, вход В, находящ се в гр. Радомир, пл „Войнишко
въстание” бл. 4, който апартамент се състои от две стаи, кухня и
сервизни помещения, със застроена площ на жилището 66.40 кв.м.
/шестдесет и шест цяло и четиридесет стотни квадратни метра/
вкл. балкони, заедно с прилежащото избено помещение № 2 със
застроена площ
5.50 кв.м. /пет цяло и петдесет стотни
квадратни метра/, както и 1.99 % идеални части от общите
части на сградата и право на строеж върху припадащата се част
от терена на комплекса, при граници на апартамента: север-двор,
изток – двор, юг – стълбище и ап. № 3, запад – ап. № 1 и при граници
на избеното помещение /мазе/ № 2: север - мазе № 3, изток –
коридор, юг – мазе № 1 и запад – двор на Станко Стоилов Кирилов
с постоянен адрес: с. Дебели лаг, Община Радомир за сумата от
18 008.19 лв. /осемнадесет хиляди и осем лева и деветнадесет
стотинки/, без включен ДДС, определена от лицензиран експерт
оценител и утвърдена от Общински съвет - Радомир.
2. ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-РАДОМИР ВЪЗЛАГА на кмета на
Община Радомир да сключи договор за продажба.
/общ брой съветници-21, присъствали по време на поименното гласуване – 20/
/”за”- 20,“против”- няма, “въздържал се”- няма/

СВЕТОСЛАВ КИРИЛОВ/П/
Председател на Общински съвет-Радомир
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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 № 116
25.06.2019 г.
ПРОТОКОЛ №7
Общински съвет-Радомир на свое заседание, проведено на 25.06.2019г. , обсъди
първа точка от дневния ред –Докладни записки, Докладна записка, вх.№ С136/14.06.2019 г., относно продажба на общинска недвижима собственост – УПИ XVIIобщ. в кв.119а по плана на село Горна Диканя, Община Радомир, с вносител: Пламен
Алексиев-кмет на Община Радомир, както и становищата на ПК „Стопанска
политика, земеделие, гори, екология, устройство на територията, транспорт,
приватизационен и следприватизационен контрол“, ПК „Обществен ред, законност,
местно самоуправление и общинска собственост“ и ПК“Бюджет, финанси и
инвестиционна политика“.

След извършеното поименно гласуване, Общински съвет-Радомир прие

Р Е Ш Е Н И Е № 116
1.ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-РАДОМИР, на основание чл.21, ал.1,т.8 от
ЗМСМА, чл.35, ал.1 от ЗОС, във връзка с чл.42, ал.1 от Наредба за общинската
собственост, ДАВА СЪГЛАСИЕ за продажба чрез търг с явно наддаване на
УПИ XVII-общ.в кв.119а по плана на село Горна Диканя, Община Радомир, с
площ от 579 /петстотин седемдесет и девет/ кв.м., отреден за жилищно
застрояване, одобрен със Заповед № III44/27.03.1981 г. на ОНС-Перник,
незастроен, при граници: север – юлица, изток – УПИ I-общ.,юг-УПИ XI-общ.и
УПИ XII-1124б и запад – УПИ XVI-общ. от кв.119а, актуван с АОС №
4020/30.05.2019 г., при първоначална тръжна цена от 4 805.70/четири хиляди
осемстотин и пет лева и седемдесет 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 – 20/
/”за”- 20,“против”- няма, “въздържал се”- няма/

СВЕТОСЛАВ КИРИЛОВ/П/
Председател на Общински съвет-Радомир
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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 № 117
25.06.2019 г.
ПРОТОКОЛ №7
Общински съвет-Радомир на свое заседание, проведено на 25.06.2019г. , обсъди
първа точка от дневния ред –Докладни записки, Докладна записка, вх.№ С137/14.06.2019 г., относно продажба на общинска недвижима собственост – УПИ XII491 в кв.30 по плана на село Долна Диканя, Община Радомир , с вносител: Пламен
Алексиев-кмет на Община Радомир, както и становищата на ПК „Стопанска
политика, земеделие, гори, екология, устройство на територията, транспорт,
приватизационен и следприватизационен контрол“, ПК „Обществен ред, законност,
местно самоуправление и общинска собственост“ и ПК“Бюджет, финанси и
инвестиционна политика“.

След извършеното поименно гласуване, Общински съвет-Радомир прие
Р Е Ш Е Н И Е № 117

1.ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-РАДОМИР, на основание чл.8, ал. 9 от
ЗОС ДОПЪЛВА годишната Програма за управление и
разпореждане с общинска собственост за 2019 г. /приета с решение
№ 6 от протокол № 1 от 29.01.2019 г. - списък на недвижимите
имоти частна общинска собственост за продажба по ЗОС през
2019 г./ с нова точка, в която вписва имот представляващ УПИ
XII–491 в кв. 30 по плана на с. Долна Диканя, Община Радомир, с
площ от 792 кв.м./седемстотин деветдесет и два квадратни
метра/, отреден за жилищно строителство, одобрен със Заповед №
РД-4-26/28.06.1984 г. на ОНС-Перник, незастроен, при граници: север
– улица с о.т. 50, о.т. 51, изток – УПИ XIII-492, юг – край на
регулация и запад – УПИ XI-489 от кв. 30, актуван с АОС №
3975/28.03.2019 г.
2. ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-РАДОМИР, на основание чл. 21, ал. 1,
т. 8 от ЗМСМА, чл. 35, ал. 1 от ЗОС и във връзка с чл. 42, ал. 1 от
Наредба за общинската собственост ДАВА СЪГЛАСИЕ
за
продажба чрез търг с явно наддаване на УПИ XII–491 в кв. 30 по
плана на с. Долна Диканя, Община Радомир, с площ от 792
кв.м./седемстотин деветдесет и два квадратни метра/, отреден за
жилищно строителство, одобрен със Заповед № РД-4-26/28.06.1984
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г. на ОНС-Перник, незастроен, при граници: север – улица с о.т. 50,
о.т. 51, изток – УПИ XIII-492, юг – край на регулация и запад – УПИ
XI-489 от кв. 30, актуван с АОС № 3975/28.03.2019 г., при
първоначална тръжна цена от 6 336.00 лв. /шест хиляди триста
тридесет и шест лева/, без включен ДДС, определена от лицензиран
оценител.
3. ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-РАДОМИР ВЪЗЛАГА на кмета на
Община Радомир да проведе процедурата по търга, съгласно
Наредба за общинската собственост и сключи договор за
продажбата със спечелилия търга.
/общ брой съветници-21, присъствали по време на поименното гласуване – 20/
/”за”- 20,“против”- няма, “въздържал се”- няма/

СВЕТОСЛАВ КИРИЛОВ/П/
Председател на Общински съвет-Радомир
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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 № 118
25.06.2019 г.
ПРОТОКОЛ №7
Общински съвет-Радомир на свое заседание, проведено на 25.06.2019г. , обсъди
първа точка от дневния ред –Докладни записки, Докладна записка, вх.№ С128/13.06.2019 г., относно отпускане на финансова помощ на Павлина Станкова
Челебиева от град Радомир, ул.“Деян Гебрев“ № 62, 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 станалите разисквания и извършеното поименно гласуване,
на основание чл.11, ал.1 и ал.2 от ЗСП, чл.21, ал.1,т.23 от ЗМСМА и
Раздел I,чл.2, ал.1 от Правила за отпускане на еднократни помощи,
Общински съвет-Радомир прие
Р Е Ш Е Н И Е № 118

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-РАДОМИР ДАВА СЪГЛАСИЕ да бъде
отпусната финансова помощ в размер на 100 /сто/ лева на Павлина
Станкова Челебиева от гр.Радомир, ул.“Деян Гебрев“№62.
/общ брой съветници-21, присъствали по време на поименното гласуване – 20/
/”за”- 20,“против”- няма, “въздържал се”- няма/

СВЕТОСЛАВ КИРИЛОВ/П/
Председател на Общински съвет-Радомир

21

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 № 119
25.06.2019 г.
ПРОТОКОЛ №7
Общински съвет-Радомир на свое заседание, проведено на 25.06.2019г. , обсъди
първа точка от дневния ред –Докладни записки, Докладна записка, вх.№ С129/13.06.2019 г., относно отпускане на финансова помощ на Иван Цветанов Иванов
от град Радомир, ж.к.“Мечта“ бл.4, ап.9, с вносител: Пламен Алексиев-кмет на
Община Радомир, както и становищата на ПК „Здравеопазване, социална политика,
образование, наука, култура и духовни дейности“ и ПК“Бюджет, финанси и
инвестиционна политика“.

След станалите разисквания и извършеното поименно гласуване,
на основание чл.11, ал.1 и ал.2 от ЗСП, чл.21, ал.1,т.23 от ЗМСМА и
Раздел I,чл.2, ал.1 от Правила за отпускане на еднократни помощи,
Общински съвет-Радомир прие
Р Е Ш Е Н И Е № 119

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-РАДОМИР ДАВА СЪГЛАСИЕ да бъде
отпусната финансова помощ в размер на 560 /петстотин и
шестдесет/ лева на Иван Цветанов Иванов от град Радомир,
ж.к.“Мечта“ бл.4, ап.9.
/общ брой съветници-21, присъствали по време на поименното гласуване – 20/
/”за”- 20,“против”- няма, “въздържал се”- няма/

СВЕТОСЛАВ КИРИЛОВ/П/
Председател на Общински съвет-Радомир
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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 № 120
25.06.2019 г.
ПРОТОКОЛ №7
Общински съвет-Радомир на свое заседание, проведено на 25.06.2019г. , обсъди
първа точка от дневния ред –Докладни записки, Докладна записка, вх.№ С130/13.06.2019 г., относно отпускане на финансова помощ на Митя Милчов Човански
от село Червена могила, Община Радомир, с вносител: Пламен Алексиев-кмет на
Община Радомир, както и становищата на ПК „Здравеопазване, социална политика,
образование, наука, култура и духовни дейности“ и ПК“Бюджет, финанси и
инвестиционна политика“.

След станалите разисквания и извършеното поименно гласуване,
на основание чл.11, ал.1 и ал.2 от ЗСП, чл.21, ал.1,т.23 от ЗМСМА и
Раздел I,чл.2, ал.2 от Правила за отпускане на еднократни помощи,
Общински съвет-Радомир прие
Р Е Ш Е Н И Е № 120

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-РАДОМИР ДАВА СЪГЛАСИЕ да бъде
отпусната финансова помощ в размер на 1120 /хиляда сто и
двадесет/ лева на Митя Милчов Човански жител на село Червена
могила, Община Радомир.
/общ брой съветници-21, присъствали по време на поименното гласуване – 20/
/”за”- 20,“против”- няма, “въздържал се”- няма/

СВЕТОСЛАВ КИРИЛОВ/П/
Председател на Общински съвет-Радомир
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