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 № 121
30.07.2019 г.
ПРОТОКОЛ №8
Общински съвет-Радомир на свое заседание, проведено на 30.07.2019г. , обсъди
първа точка от дневния ред – Докладни записки, Докладна записка, вх.№ С143/09.07.2019 г., относно Отчет за дейността на Общински съвет-Радомир и
неговите комисии за периода 01.01.2019 г. до 30.06.2019 г., с вносител: Светослав
Кирилов-председател на ОбС-Радомир, както и становищата на ПК
„Здравеопазване, социална политика, образование, наука, култура и духовни
дейности“, ПК „Обществен ред, законност, местно самоуправление и общинска
собственост“, ПК“Стопанска политика, земеделие, гори, екология, устройство на
територията, строителство, транспорт, приватизационен и следприватизационен
контрол“, ПК“Европейски, национални и други програми и проекти, работа с децата
и младежта, спорт и туризъм“, ПК“Бюджет, финанси и инвестиционна политика“ и
ПК по етика и конфликт на интереси.

След извършеното гласуване на основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА,
във връзка с чл.27, ал.6 от ЗМСМА, Общински съвет-Радомир прие
Р Е Ш Е Н И Е № 121

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-РАДОМИР ПРИЕМА Отчет за
дейността на Общинския съвет и неговите комисии за периода от
01.01.2019 г. до 30.06.2019 г.
/общ брой съветници-21, присъствали по време на гласуването – 18/
/”за”- 18,“против”- няма, “въздържал се”- няма/

СВЕТОСЛАВ КИРИЛОВ/П/
Председател на Общински съвет-Радомир

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

Р Е Ш Е Н И Е № 122
30.07.2019 г.
ПРОТОКОЛ №8
Общински съвет-Радомир на свое заседание, проведено на 30.07.2019г. , обсъди
първа точка от дневния ред – Докладни записки, Докладна записка, вх.№ С166/19.07.2019 г., относно изпълнение на актовете на Общински съвет-Радомир за
периода 01.01.2019 г.до 30.06.2019 г.,с вносител: Пламен Алексиев-кмет на Община
Радомир, както и становищата на ПК „Здравеопазване, социална политика,
образование, наука, култура и духовни дейности“, ПК „Обществен ред, законност,
местно самоуправление и общинска собственост“, ПК“Стопанска политика,
земеделие, гори, екология, устройство на територията, строителство, транспорт,
приватизационен и следприватизационен контрол“, ПК“Европейски, национални и
други програми и проекти, работа с децата и младежта, спорт и туризъм“,
ПК“Бюджет, финанси и инвестиционна политика“ и ПК по етика и конфликт на
интереси.

След извършеното гласуване, на основание чл.21, ал.1,т.24 от
ЗМСМА, Общински съвет-Радомир прие
Р Е Ш Е Н И Е № 122

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-РАДОМИР ПРИЕМА Отчет за
изпълнението на актовете на Общинския съвет за периода
01.01.2019 година – 30.06.2019 година.
/общ брой съветници-21, присъствали по време на гласуването – 18/
/”за”- 18,“против”- няма, “въздържал се”- няма/

СВЕТОСЛАВ КИРИЛОВ/П/
Председател на Общински съвет-Радомир

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

Р Е Ш Е Н И Е № 123
30.07.2019 г.
ПРОТОКОЛ №8
Общински съвет-Радомир на свое заседание, проведено на 30.07.2019г. , обсъди
първа точка от дневния ред – Докладни записки, Докладна записка, вх.№ С152/16.07.2019 г., относно маломерни и слети паралелки в училища на територията на
община Радомир за учебната 2019/2020 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“Бюджет, финанси и
инвестиционна политика“.

След извършеното поименно гласуване, Общински съвет-Радомир прие
Р Е Ш Е Н И Е № 123

1.ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-РАДОМИР, на основание чл.68, ал.1, т.2 и т.3, ал.2,
ал.3 и ал.4 от Наредба за финансиране на институциите в системата на
предучилищното и училищното образование на МОН, приета с ПМС № 219 от
05.09.2017 година /Обн.ДВ-бр.81 от 10 октомври 2017 г., изм. и доп.ДВ-бр.31 от
10 април 2018 г. и мотивирано искане, вх.№ АО-48-00-603/08.07.2019 г. на
Валентина Паунчева – директор на ОУ „Христо Ботев“ село Дрен, ДАВА
СЪГЛАСИЕ през учебната 2019/2020 г. в ОУ „Христо Ботев“ село Дрен да
бъдат формирани слети паралелки, както следва:
♦ II-IV клас – 6 ученици – слята маломерна паралелка;
♦ VI клас – 8 ученици – самостоятелна паралелка
♦ V-VII клас – 6 ученици – слята маломерна паралелка
и разрешава дофинансиране на стойност 30 931 лв /в т.ч. 12 372 лева – за 2019
година и 18 559 лева за 2020 година/
2.ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-РАДОМИР, на основание чл.68, ал.1,т.2 и т.3, ал.2,
ал.3 и ал.4 от Наредба за финансиране на институциите в системата на
предучилищното и училищното образование на МОН, приета с ПМС № 219 от
05.09.2017 г./Обн.-ДВ бр.81 от 10 октомври 2017 г., изм. и доп.ДВ-бр.31 от 10
април 2018 г. и мотивирано искане, вх.№ АО-48-00-602/08.07.2019 г. на Велин
Троянов – директор на ОУ „Христо Ботев“ село Гълъбник, ДАВА СЪГЛАСИЕ
през учебната 2019/2020 г. в ОУ „Христо Ботев“ село Гълъбник да бъдат
формирани слети паралелки, както следва:
♦ I-IVклас – слята маломерна паралелка – 6 ученици;
♦ II-III клас – слята маломерна паралелка – 6 ученици;
♦ IV клас – самостоятелна паралелка – 11 ученици;
♦ V-VII клас – слята маломерна паралелка – 12 ученици;

и разрешава дофинансиране на стойност 31 898 лева /в т.ч. 12 756 лева – за 2019
година и 19 134 лева за 2020 година/
3. ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-РАДОМИР, на основание чл.68, ал.1,т.2 и т.3,
ал.2, ал.3 и ал.4 от Наредба за финансиране на институциите в системата на
предучилищното и училищното образование на МОН, приета с ПМС № 219 от
05.09.2017 г./Обн.-ДВ бр.81 от 10 октомври 2017 г., изм. и доп.ДВ-бр.31 от 10
април 2018 г. и мотивирано искане, вх.№ АО-48-00-587/04.07.2019 г. на
Маргарита Ананиева – директор на СУ „Св.Св.Кирил и Методий“ град
Радомир, ДАВА СЪГЛАСИЕ през учебната 2019/2020 година в СУ „Св.Св.Кирил
и Методий“град Радомир да бъдат формирани паралелки под минималния
брой ученици, както следва:
♦ IX клас – професионална паралелка – 15 ученици;
♦ XI клас – непрофилирана паралелка – 13 ученици;
♦ XII клас – профилирана паралелка – 13 ученици;
и разрешава дофинансиране на стойност 22 554 лева /в т.ч. 9 022 лева – за 2019
година и 13 530 лева за 2020 година/
/общ брой съветници-21, присъствали по време на поименното гласуване – 20/
/”за”- 20,“против”- няма, “въздържал се”- няма/

СВЕТОСЛАВ КИРИЛОВ/П/
Председател на Общински съвет-Радомир

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

Р Е Ш Е Н И Е № 124
30.07.2019 г.
ПРОТОКОЛ №8
Общински съвет-Радомир на свое заседание, проведено на 30.07.2019г. , обсъди
първа точка от дневния ред –Докладни записки, Докладна записка, вх.№ С153/16.07.2019 г., относно предложение за защитени училища на територията на
община Радомир за учебната 2019/2020 г., 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, Общински съвет-Радомир прие
Р Е Ш Е Н И Е № 124

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-РАДОМИР, на основание чл.54, ал.2, ал.4,
ал.5 и ал.6 от Закона за предучилищно и училищно образование,
обн.-ДВ, бр.79 от 13.10.2015 г., в сила от 01.08.2016 г. и чл.2 ал.1 от
Постановление № 121 на Министерски съвет от 23.06.2017 г., обн.ДВ, бр.51 от 27.06.2017 г. за определяне на критериите за включване
в списъка на защитените училища, ПРЕДЛАГА:
1.Основно училище „Иван Вазов“ село Извор, община Радомир
да бъде включено в списъка на защитените училища за учебната
2019/2020 година.
/общ брой съветници-21, присъствали по време на гласуването – 20/
/”за”- 20,“против”- няма, “въздържал се”- няма/

СВЕТОСЛАВ КИРИЛОВ/П/
Председател на Общински съвет-Радомир

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

Р Е Ш Е Н И Е № 125
30.07.2019 г.
ПРОТОКОЛ №8
Общински съвет-Радомир на свое заседание, проведено на 30.07.2019г. , обсъди
първа точка от дневния ред –Докладни записки, Докладна записка, вх.№ С154/16.07.2019 г., относно предложение за средищни детски градини и училища на
територията на община Радомир за учебната 2019/2020 г., 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, Общински съвет-Радомир прие
Р Е Ш Е Н И Е № 125

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-РАДОМИР , на основание чл.53, ал.1, ал.2 и ал.5 от
Закона за предучилищно и училищно образование, обн.-ДВ, бр.79 от 13.10.2015
г. в сила от 01.08.2016 г. и във връзка с чл.3, ал.1 от Постановление № 128 на
Министерски съвет от 29.06.2017 г., обн.-ДВ, бр.53 от 04.07.2017 г. за
определяне на критериите за включване в списъка на средищните детски
градини и училища, ПРЕДЛАГА:
1. Детска градина „Радомирче“ –
град Радомир, ул.“Училищна“ № 30;
2. Детска градина „Слънце“ –
град Радомир, ул.“Сан Стефано“ № 12;
3. Основно училище „Христо Смирненски“
град Радомир, ул.“Братя Миленкови“ № 28;
4. Основно училище „Иван Вазов“
село Извор, община Радомир
да бъдат включени в списъка на средищните детски градини и училища за
учебната 2019/2020 година.
/общ брой съветници-21, присъствали по време на гласуването – 20/
/”за”- 20,“против”- няма, “въздържал се”- няма/

СВЕТОСЛАВ КИРИЛОВ/П/
Председател на Общински съвет-Радомир

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

Р Е Ш Е Н И Е № 126
30.07.2019 г.
ПРОТОКОЛ №8
Общински съвет-Радомир на свое заседание, проведено на 30.07.2019г. , обсъди
първа точка от дневния ред –Докладни записки, Докладна записка, вх.№ С155/16.07.2019 г., относно приемане на Отчет за касовото изпълнение на бюджета и
на сметките за средства от Европейския съюз на Община Радомир за периода
01.01.2018 г.-31.12.2018 г.с вносител: Пламен Алексиев-кмет на Община Радомир,
както и становищата на ПК „Здравеопазване, социална политика, образование,
наука, култура и духовни дейности“, ПК „Обществен ред, законност, местно
самоуправление и общинска собственост“, ПК“Стопанска политика, земеделие, гори,
екология,
устройство
на
територията,
строителство,
транспорт,
приватизационен и следприватизационен контрол“, ПК“Европейски, национални и
други програми и проекти, работа с децата и младежта, спорт и туризъм“,
ПК“Бюджет, финанси и инвестиционна политика“ и ПК по етика и конфликт на
интереси.

След станалите разисквания и извършеното поименно гласуване, на основание
чл.21, ал.1,т.6 от ЗМСМА, чл.140, ал.1 и ал.2 от ЗПФ и чл.42, ал.2 от Наредба за
условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за
следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на
общинския бюджет, Общински съвет-Радомир прие

Р Е Ш Е Н И Е № 126
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-РАДОМИР:
1. ПРИЕМА уточнен годишен план и Годишен отчет за
изпълнението на бюджета за периода 01.01 – 31.12.2018 година,
както следва:
1.1. Приходи
- Уточнен годишен план към 31.12.2018 г. в размер на
15 142 198 лв. в т.ч. държавни дейности – 8 303 537 лв. и местни
дейности – 6 838 661 лв.
- Отчет за изпълнението на бюджета към 31.12.2018 г. в
размер на 14 180 402 лв.,в т.ч. държавни дейности – 8 074 672 лв. и
местни дейности – 6 105 730 лв.
1.2. Разходи

- Уточнен годишен план към 31.12.2018 г. в размер на 15 142
198 лв. в т.ч. държавни дейности – 8 303 537 лв. и местни дейности –
6 730 470 лв.
- Отчет за изпълнението на бюджета към 31.12.2018 г. в
размер на 14 180 402 лв., в т.ч. държавни дейности – 8 074 672 лв. ,
местни дейности – 6 032 539 лв. и дофинансиране на държавни
дейности – 73 191 лв.
2. ПРИЕМА Отчет за касовото изпълнение на сметките
за средствата от Европейския съюз – KSF / код 98/ за периода 01.01
– 31.12.2018 г.
3. ПРИЕМА Отчет за касовото изпълнение на сметките за
средствата от Европейския съюз – Разплащателна агенция /код 42/
за периода 01.01 – 31.12.2018 г.
4. ПРИЕМА Отчет за касовото изпълнение на сметките за
средствата от Европейския съюз – Други европески средства /код
96/ за периода 01.01 – 31.12.2018 г.
5. ПРИЕМА Отчет за касовото изпълнение на сметките за
средствата от Европейския съюз – Други международни програми
/ код 97/ за периода 01.01 – 31.12.2018 г.
6. ПРИЕМА Отчет за касовото изпълнение на сметките за
чужди средства / код 33/ за периода 01.01 – 31.12.2018 г.
/общ брой съветници-21, присъствали по време на поименното гласуване – 20/
/”за”- 14,“против”- 1, “въздържал се”- 5/

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 № 127
30.07.2019 г.
ПРОТОКОЛ №8
Общински съвет-Радомир на свое заседание, проведено на 30.07.2019г. , обсъди
първа точка от дневния ред –Докладни записки, Докладна записка, вх.№ С156/16.07.2019 г., относно годишен отчет за състоянието на общинския дълг в Община
Радомир за периода 01.01.2018 г. – 31.12.2018 г.с вносител: Пламен Алексиев-кмет на
Община Радомир, както и становищата на ПК „Здравеопазване, социална политика,
образование, наука, култура и духовни дейности“, ПК „Обществен ред, законност,
местно самоуправление и общинска собственост“, ПК“Стопанска политика,
земеделие, гори, екология, устройство на територията, строителство, транспорт,
приватизационен и следприватизационен контрол“, ПК“Европейски, национални и
други програми и проекти, работа с децата и младежта, спорт и туризъм“,
ПК“Бюджет, финанси и инвестиционна политика“ и ПК по етика и конфликт на
интереси.

След извършеното поименно гласуване, на основание чл.9, ал.2 от
Закона за общинския дълг, Общински съвет-Радомир прие
Р Е Ш Е Н И Е № 127

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-РАДОМИР ПРИЕМА годишен отчет за
състоянието на общинския дълг на община Радомир към 31.12.2018
година, както следва:
1.Размер на дълга към 01.01.2018 година
469 104 лв.
2.Усвоен дълг през 2018 година
276 368 лв.
3.Извършени погашения по главницата
през 2018година
392 959 лв.
4.Извършени разходи по дълга за 2018 година
в т.ч.: разходи за лихви
8 408 лв.
5.Остатъчен размер на дълга към 31.12.2018 г.
352 513 лв.
/общ брой съветници-21, присъствали по време на поименното гласуване – 19/
/”за”- 19,“против”- няма, “въздържал се”- няма/

СВЕТОСЛАВ КИРИЛОВ/П/
Председател на Общински съвет-Радомир

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

Р Е Ш Е Н И Е № 128
30.07.2019 г.
ПРОТОКОЛ №8
Общински съвет-Радомир на свое заседание, проведено на 30.07.2019г. , обсъди
първа точка от дневния ред –Докладни записки, Докладна записка, вх.№ С158/17.07.2019 г., относно представяне на информация за текущото изпълнение на
бюджета, на сметките за средства на Европейския съюз и чужди средства на Община
Радомир за първо шестмесечие на 2019 година,с вносител: Пламен Алексиев-кмет на
Община Радомир, както и становищата на ПК „Здравеопазване, социална политика,
образование, наука, култура и духовни дейности“, ПК „Обществен ред, законност,
местно самоуправление и общинска собственост“, ПК“Стопанска политика,
земеделие, гори, екология, устройство на територията, строителство, транспорт,
приватизационен и следприватизационен контрол“, ПК“Европейски, национални и
други програми и проекти, работа с децата и младежта, спорт и туризъм“,
ПК“Бюджет, финанси и инвестиционна политика“ и ПК по етика и конфликт на
интереси.

След станалите разисквания и извършеното поименно гласуване, на основание
чл.137, ал.2 от Закона за публичните финанси, чл.40, ал.2 от Наредбата за условията
и реда за съставяне на бюджетна прогноза за местните дейности за следващите три
години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община
Радомир, чл.21, ал.2 от ЗМСМА, Общински съвет-Радомир прие

Р Е Ш Е Н И Е № 128
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-РАДОМИР ПРИЕМА Информация за
текущото изпълнение на бюджета, на сметките за средства на
Европейския съюз и чужди средства на Община Радомир за първо
шестмесечие на 2019 година.
/общ брой съветници-21, присъствали по време на поименното гласуване – 19/
/”за”- 18,“против”- няма, “въздържал се”- 1/

СВЕТОСЛАВ КИРИЛОВ/П/
Председател на Общински съвет-Радомир

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

Р Е Ш Е Н И Е № 129
30.07.2019 г.
ПРОТОКОЛ №8
Общински съвет-Радомир на свое заседание, проведено на 30.07.2019г. , обсъди
първа точка от дневния ред –Докладни записки, Докладна записка, вх.№ С157/17.07.2019 г., относно промени в приходната и разходната част на бюджета на
Община Радомир за 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“Бюджет, финанси и инвестиционна
политика“.

След станалите разисквания и извършеното поименно гласуване, на основание
чл.21, ал.1,т.6 от ЗМСМА, във връзка с чл.124,ал.2 и ал.4 от Закона за публичните
финанси и чл.32, ал.2 от Наредба за условията и реда за съставяне на бюджетната
прогноза за местните дейности за следващите три години, за съставяне, приемане,
изпълнение и отчитане на общинския бюджет на Община Радомир, Общински съветРадомир прие

Р Е Ш Е Н И Е № 129
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-РАДОМИР:
1.УВЕЛИЧАВА размера на собствените приходи по §§ 41-00 „Приходи от
концесии“ с 4 535 лв., в т.ч.:
Било 40 000 лв.
Става 44 535 лв.
2. Със сумата в размер на 4 535 лв. да се завиши разходната част на
бюджета, както следва:
За дофинансиране на делегирани от държавата дейности от местни
приходи:
Функция
„Образование“,
държавно
делегирана
дейност
322
„Неспециализирани училища, без професионални гимназии“
§§ 40-00 „Стипендии“
Било 16 244 лв.
Става 20 779 лв.
3.ВЪЗЛАГА на кмета на общината да отрази промените по
съответната функция, дейност и параграф на единната бюджетна
класификация.
/общ брой съветници-21, присъствали по време на поименното гласуване – 19/
/”за”- 19,“против”- няма, “въздържал се”- няма/

СВЕТОСЛАВ КИРИЛОВ/П/
Председател на Общински съвет-Радомир

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

Р Е Ш Е Н И Е № 130
30.07.2019 г.
ПРОТОКОЛ №8
Общински съвет-Радомир на свое заседание, проведено на 30.07.2019г. , обсъди
първа точка от дневния ред –Докладни записки, Докладна записка, вх.№ С149/15.07.2019 г., относно издаване на запис на заповед от Община Радомир в полза на
УО на ОП „Развитие на човешките ресурси“, обезпечаващ авансово плащане по
договор по приоритетна ос 2 „Намаляване на бедността и насърчаване на
социалното включване“ за проект „Предоставяне на „Патронажна грижа“ в Община
Радомир“, сключен между Община Радомир и Министерство на труда и социалната
политика, 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 във
връзка с чл.3.8 от административен договор за безвъзмездна финансова помощ №
BG05M9OP001-2.040-0061-C01 от 11.06.2019 г. за изпълнението на проект „Предоставяне на
„Патронажна грижа“ в Община Радомир“, Общински съвет-Радомир прие

Р Е Ш Е Н И Е № 130
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-РАДОМИР:
1. УПЪЛНОМОЩАВА Пламен Станков Алексиев-кмет на Община
Радомир да подпише Запис на заповед, без протест и без разноски, платима на
предявяване в полза на УО на ОП „Развитие на човешките ресурси“ в размер
на 45 619.55 лв. /четиридесет и пет хиляди, шестотин и деветнадесет лева и
петдесет и пет стотинки/ за обезпечаване на 100 % от заявения размер на
авансово плащане по договор за предоставяне на безвъзмездна финансова
помощ BG05M9OP001-2.040-0061-C01 от 11.06.2019 г. по приоритетна ос 2
„Намаляване на бедността и насърчаване насоциалното включване“ за
проект „Предоставяне на „Патронажна грижа“ в Община Радомир“, сключен
между Община Радомир и Министерство на труда и социалната политика.
2.Изпълнението на настоящото решение се възлага на кмета на Община
Радомир.
/общ брой съветници-21, присъствали по време на поименното гласуване – 19/
/”за”- 19,“против”- няма, “въздържал се”- няма/

СВЕТОСЛАВ КИРИЛОВ/П/
Председател на Общински съвет-Радомир

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

Р Е Ш Е Н И Е № 131
30.07.2019 г.
ПРОТОКОЛ №8
Общински съвет-Радомир на свое заседание, проведено на 30.07.2019г. , обсъди
първа точка от дневния ред –Докладни записки, Докладна записка, вх.№ С150/15.07.2019 г., относно отпускане на временен безлихвен заем за обезпечаване на
споразумение за разсрочено плащане с „ЧЕЗ Електро България“АД на „Медицински
център-Радомир“ЕООД град 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 № 131

1.ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-РАДОМИР, на основание чл.21, ал.1,т.10,
във връзка с чл.27, ал.4 и ал.5 от ЗМСМА, ОТПУСКА временен
безлихвен заем в размер на 41 357.52 лв. на „Медицински центърРадомир“ЕООД, Булстат: 113511049, който да послужи за
обезпечаване на сключения споразумителен протокол от 01.07.2019
година между „ЧЕЗ Електро България“ АД и „Медицински центърРадомир“ЕООД.
2. Отпуснатият временен безлихвен заем на „Медицински
център-Радомир“ЕООД следва да бъде възстановен на Община
Радомир до края на бюджетната 2019 година.
/общ брой съветници-21, присъствали по време на поименното гласуване – 19/
/”за”- 19,“против”- няма, “въздържал се”- няма/

СВЕТОСЛАВ КИРИЛОВ/П/
Председател на Общински съвет-Радомир

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

Р Е Ш Е Н И Е № 132
30.07.2019 г.
ПРОТОКОЛ №8
Общински съвет-Радомир на свое заседание, проведено на 30.07.2019г. , обсъди
първа точка от дневния ред –Докладни записки, Докладна записка, вх.№ С151/16.07.2019 г., относно предоставяне под наем на помещение собственост на
„Медицински център-Радомир“ЕООД чрез публично оповестен търг, с вносител: д-р
Татяна Петрушева – ВрИД управител на „Медицински център-Радомир“ЕООД град
Радомир, както и становищата на ПК“Здравеопазване, социална политика,
образование, наука, култура и духовни дейности“, 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 № 132

1.ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-РАДОМИР, на основание чл.21, ал.1,т.8 от ЗМСМА,
чл.16, ал.1,т.11, във връзка с чл.18, ал.1 от Наредба за търговските дружества с
общинско участие, приета с решение № 233 по Протокол № 13 от 24.10.2008 г.
на Общински съвет-Радомир, ДАВА СЪГЛАСИЕ да бъде отдадено под наем
чрез провеждане на публично оповестен търг с явно наддаване на свободно
помещение, представляващо кабинет № 5, находящо се на втори етаж на
„Медицински център-Радомир“ЕООД /обект бивша поликлиника АОС №
221/24.02.2000 г./ с площ от 20.40 кв.м., при първоначална месечна наемна цена в
размер на 122.40 лв. без включен ДДС, за извършване на медицинска дейност, за
срок от 5 години.
2.ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-РАДОМИР ВЪЗЛАГА на д-р Татяна Георгиева
Петрушева – ВрИД управител на „Медицински център-Радомир“ЕООД да
проведе процедурата по публично оповестения търг при условията на т.1 от
настоящото решение и да сключи договор със спечелилия търга.
/общ брой съветници-21, присъствали по време на поименното гласуване – 20/
/”за”- 20,“против”- няма, “въздържал се”- няма/

СВЕТОСЛАВ КИРИЛОВ/П/
Председател на Общински съвет-Радомир

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

Р Е Ш Е Н И Е № 133
30.07.2019 г.
ПРОТОКОЛ №8
Общински съвет-Радомир на свое заседание, проведено на 30.07.2019г. , обсъди
първа точка от дневния ред –Докладни записки, Докладна записка, вх.№ С167/19.07.2019 г., относно отдаване под наем на терен – публична общинска
собственост – терен за търговска дейност, част от УПИ V – за общински дом и
поща, кв.73 по плана на село Стефаново, Община Радомир, с вносител: Пламен
Алексиев-кмет на Община Радомир, както и становищата на ПК“Стопанска
политика, земеделие, гори, екология, устройство на територията, строителство,
транспорт, приватизационен и следприватизационен контрол“, ПК „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 № 133

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, ал.5 от Наредба за общинската собственост,
РАЗРЕШАВА отдаването под наем на част от терен публична
общинска собственост за срок от 5 години, след провеждане на
публичен търг, както следва:
Терен от 80 кв.м. за търговска дейност, част от УПИ V- за
общински дом и поща, кв.73 по плана на село Стефаново, при
първоначална месечна наемна цена 120.00 лв./сто и двадесет лева/
без включен ДДС.
/общ брой съветници-21, присъствали по време на поименното гласуване – 19/
/”за”- 19,“против”- няма, “въздържал се”- няма/

СВЕТОСЛАВ КИРИЛОВ/П/
Председател на Общински съвет-Радомир

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

Р Е Ш Е Н И Е № 134
30.07.2019 г.
ПРОТОКОЛ №8
Общински съвет-Радомир на свое заседание, проведено на 30.07.2019г. , обсъди
първа точка от дневния ред –Докладни записки, Докладна записка, вх.№ С168/19.07.2019 г., относно отдаване под наем на терен – публична общинска
собственост – терен от 30 кв.м. за търговска дейност, част от поземлен имот 9036
по плана на село Владимир, Община Радомир, с вносител: Пламен Алексиев-кмет на
Община Радомир, както и становищата на ПК“Стопанска политика, земеделие,
гори, екология, устройство на територията, строителство, транспорт,
приватизационен и следприватизационен контрол“, ПК „Обществен ред, законност,
местно самоуправление и общинска собственост“.

След извършеното поименно гласуване, Общински съвет-Радомир прие
Р Е Ш Е Н И Е № 134

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, ал.5 от Наредба за общинската собственост,
РАЗРЕШАВА отдаването под наем на част от терен публична
общинска собственост за срок от 5 години, след провеждане на
публичен търг, както следва:
Терен от 30 кв.м. за търговска дейност, част от поземлен
имот 9036 по плана на село Владимир, при първоначална месечна
наемна цена 30.00 лв./тридесет лева/ без включен ДДС.
/общ брой съветници-21, присъствали по време на поименното гласуване – 19/
/”за”- 19,“против”- няма, “въздържал се”- няма/

СВЕТОСЛАВ КИРИЛОВ/П/
Председател на Общински съвет-Радомир

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

Р Е Ш Е Н И Е № 135
30.07.2019 г.
ПРОТОКОЛ №8
Общински съвет-Радомир на свое заседание, проведено на 30.07.2019г. , обсъди
първа точка от дневния ред –Докладни записки, Докладна записка, вх.№ С169/19.07.2019 г., относно отдаване под наем на терен – публична общинска
собственост – терен от 60 кв.м. за търговска дейност, част от УПИ II – за парк и
паметник, кв.183 на входа на парка, с вносител: Пламен Алексиев-кмет на Община
Радомир, както и становищата на ПК“Стопанска политика, земеделие, гори,
екология,
устройство
на
територията,
строителство,
транспорт,
приватизационен и следприватизационен контрол“, ПК „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 № 135

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, ал.5 от Наредба за общинската собственост,
РАЗРЕШАВА отдаването под наем на част от терен публична
общинска собственост за срок от 5 години, след провеждане на
публичен търг, както следва:
Терен от 60 кв.м. за търговска дейност, част от УПИ II – за
парк и паметник, кв.183 на входа на парка, при първоначална
месечна наемна цена 240.00 лв./двеста и четиридесет лева/ без
включен ДДС.
/общ брой съветници-21, присъствали по време на поименното гласуване – 19/
/”за”- 19,“против”- няма, “въздържал се”- няма/

СВЕТОСЛАВ КИРИЛОВ/П/
Председател на Общински съвет-Радомир

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

Р Е Ш Е Н И Е № 136
30.07.2019 г.
ПРОТОКОЛ №8
Общински съвет-Радомир на свое заседание, проведено на 30.07.2019г. , обсъди
първа точка от дневния ред –Докладни записки, Докладна записка, вх.№ С170/19.07.2019 г., относно отдаване под наем на терен – публична общинска
собственост – терен от 30 кв.м. за агро-аптека, „остров“ при кръстовището на
ул.“Евлоги Георгиев“, ул.“Родопи“ и ул.“Братя Миленкови“, с вносител: Пламен
Алексиев-кмет на Община Радомир, както и становищата на ПК“Стопанска
политика, земеделие, гори, екология, устройство на територията, строителство,
транспорт, приватизационен и следприватизационен контрол“, ПК „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 № 136

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, ал.5 и ал.8 от Наредба за общинската собственост,
РАЗРЕШАВА отдаването под наем на част от терен публична
общинска собственост за срок от 5 години, след провеждане на
публичен търг, както следва:
Терен от 30 кв.м. за агро-аптека, „остров“ при кръстовището
на ул.“Евлоги Георгиев“, ул.“Родопи“ и ул.“Братя Миленкови“, при
първоначална месечна наемна цена 195.00 лв./сто деветдесет и пет
лева/ без включен ДДС.
/общ брой съветници-21, присъствали по време на поименното гласуване – 20/
/”за”- 20,“против”- няма, “въздържал се”- няма/

СВЕТОСЛАВ КИРИЛОВ/П/
Председател на Общински съвет-Радомир

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

Р Е Ш Е Н И Е № 137
30.07.2019 г.
ПРОТОКОЛ №8
Общински съвет-Радомир на свое заседание, проведено на 30.07.2019г. , обсъди
първа точка от дневния ред –Докладни записки, Докладна записка, вх.№ С171/19.07.2019 г., относно отдаване под наем на терен-публична общинска
собственост – терен от 10 кв.м. за търговска дейност, тротоар пред УПИ II кв.179
по плана на град Радомир, с вносител: Пламен Алексиев-кмет на Община Радомир,
както и становищата на ПК“Стопанска политика, земеделие, гори, екология,
устройство на територията, строителство, транспорт, приватизационен и
следприватизационен контрол“, ПК „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 № 137

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, ал.5 от Наредба за общинската собственост,
РАЗРЕШАВА отдаването под наем на част от терен публична
общинска собственост за срок от 5 години, след провеждане на
публичен търг, както следва:
Терен от 10 кв.м. за търговска дейност, тротоар пред УПИ II,
кв.179 по плана на град Радомир, при първоначална месечна наемна
цена 40.00 лв./четиридесет лева/ без ДДС.
/общ брой съветници-21, присъствали по време на поименното гласуване – 20/
/”за”- 20,“против”- няма, “въздържал се”- няма/

СВЕТОСЛАВ КИРИЛОВ/П/
Председател на Общински съвет-Радомир

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

Р Е Ш Е Н И Е № 138
30.07.2019 г.
ПРОТОКОЛ №8
Общински съвет-Радомир на свое заседание, проведено на 30.07.2019г. , обсъди
първа точка от дневния ред –Докладни записки, Докладна записка, вх.№ С172/19.07.2019 г., относно отдаване под наем на терен – публична общинска
собственост, терен от 14 кв.м. за търговска дейност, УПИ XVII за пазар, кв.116 по
плана на град Радомир, общински пазар и терен от 13 кв.м. за търговска дейност,
УПИ XVII за пазар кв.116 по плана на град Радомир, общински пазар, с вносител:
Пламен Алексиев-кмет на Община Радомир, както и становищата на
ПК“Стопанска политика, земеделие, гори, екология, устройство на територията,
строителство, транспорт, приватизационен и следприватизационен контрол“, ПК
„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 № 138

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, ал.5 от
Наредба за общинската собственост, РАЗРЕШАВА отдаването под наем на
част от терен публична общинска собственост за срок от 5 години, след
провеждане на публичен търг, както следва:
1.Терен от 14 кв.м. за търговска дейност, УПИ XVII за пазар, кв.116 по
плана на град Радомир, общински пазар, при първоначална месечна наемна
цена 98.00 лв./деветдесет и осем лева/ без включен ДДС.
2. Терен от 13 кв.м. за търговска дейност, УПИ XVII за пазар, кв.116 по
плана на град Радомир, общински пазар, при първоначална месечна наемна
цена 91.00 лв./деветдесет и един лева/ без включен ДДС.
/общ брой съветници-21, присъствали по време на поименното гласуване – 19/
/”за”- 19,“против”- няма, “въздържал се”- няма/

СВЕТОСЛАВ КИРИЛОВ/П/
Председател на Общински съвет-Радомир

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

Р Е Ш Е Н И Е № 139
30.07.2019 г.
ПРОТОКОЛ №8
Общински съвет-Радомир на свое заседание, проведено на 30.07.2019г. , обсъди
първа точка от дневния ред –Докладни записки, Докладна записка, вх.№ С159/19.07.2019 г., относно продажба на общинска недвижима собственост – УПИ IIIобщ. в кв.63 по плана на село Долна Диканя, Община Радомир, с вносител: Пламен
Алексиев-кмет на Община Радомир, както и становищата на ПК“Стопанска
политика, земеделие, гори, екология, устройство на територията, строителство,
транспорт, приватизационен и следприватизационен контрол“, ПК „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 № 139

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
III-общ. в кв. 63 по плана на с. Долна Диканя, Община Радомир, с
площ от 1125 кв.м. /хиляда сто двадесет и пет квадратни метра/,
отреден за жилищно строителство, одобрен със Заповед № РД-426/28.06.1984 г. на ОНС-Перник, незастроен, при граници: север –
улица о.т. 224 и о.т. 223, изток – край на регулация, юг – край на
регулация и запад – УПИ II от кв. 63, актуван с АОС №
4036/19.06.2019 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 III-общ. в кв. 63 по
плана на с. Долна Диканя, Община Радомир, с площ от 1125 кв.м.
/хиляда сто двадесет и пет квадратни метра/, отреден за
жилищно строителство, одобрен със Заповед № РД-4-26/28.06.1984

г. на ОНС-Перник, незастроен, при граници: север – улица о.т. 224 и
о.т. 223, изток – край на регулация, юг – край на регулация и запад –
УПИ II от кв. 63, актуван с АОС № 4036/19.06.2019 г., при
първоначална тръжна цена от 8 257.50 лв. /осем хиляди двеста
петдесет и седем лева и петдесет стотинки/, без включен ДДС,
определена от лицензиран оценител.
3. ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-РАДОМИР ВЪЗЛАГА на Кмета на
Община Радомир да проведе процедурата по търга, съгласно
Наредба за общинската собственост и сключи договор за
продажбата със спечелилия търга.
/общ брой съветници-21, присъствали по време на поименното гласуване – 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 № 140
30.07.2019 г.
ПРОТОКОЛ №8
Общински съвет-Радомир на свое заседание, проведено на 30.07.2019г. , обсъди
първа точка от дневния ред –Докладни записки, Докладна записка, вх.№ С160/19.07.2019 г., относно продажба на общинска недвижима собственост – УПИ XXIобщ. в кв.81 по плана на село Долна Диканя, Община Радомир, с вносител: Пламен
Алексиев-кмет на Община Радомир, както и становищата на ПК“Стопанска
политика, земеделие, гори, екология, устройство на територията, строителство,
транспорт, приватизационен и следприватизационен контрол“, ПК „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 № 140

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
XXI-общ. в кв. 81 по плана на с. Долна Диканя, Община Радомир, с
площ от 788 кв.м. /седемстотин осемдесет и осем квадратни
метра/, отреден за жилищно строителство, одобрен със Заповед №
РД-4-26/28.06.1984 г. на ОНС-Перник, незастроен, при граници: север
– УПИ XXII-общ. от кв. 81, изток – УПИ II-общ. от кв. 81, юг – УПИ
I от кв. 81 и запад – улица, актуван с АОС № 4040/19.06.2019 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 XXI-общ. в кв. 81 по
плана на с. Долна Диканя, Община Радомир, с площ от 788 кв.м.
/седемстотин осемдесет и осем квадратни метра/, отреден за
жилищно строителство, одобрен със Заповед № РД-4-26/28.06.1984
г. на ОНС-Перник, незастроен, при граници: север – УПИ XXII-общ.

от кв. 81, изток – УПИ II-общ. от кв. 81, юг – УПИ I от кв. 81 и
запад – улица,
актуван с АОС № 4040/19.06.2019 г., при
първоначална тръжна цена от
5 957.28 лв. /пет хиляди
деветстотин петдесет и седем лева и двадесет и осем стотинки/,
без включен ДДС, определена от лицензиран оценител.
3. ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-РАДОМИР ВЪЗЛАГА на Кмета на
Община Радомир да проведе процедурата по търга, съгласно
Наредба за общинската собственост и сключи договор за
продажбата със спечелилия търга.
/общ брой съветници-21, присъствали по време на поименното гласуване – 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 № 141
30.07.2019 г.
ПРОТОКОЛ №8
Общински съвет-Радомир на свое заседание, проведено на 30.07.2019г. , обсъди
първа точка от дневния ред –Докладни записки, Докладна записка, вх.№ С161/19.07.2019 г., относно продажба на общинска недвижима собственост – УПИ II в
кв.43 по плана на село Чуковец, Община Радомир, с вносител: Пламен Алексиев-кмет
на Община Радомир, както и становищата на ПК“Стопанска политика, земеделие,
гори, екология, устройство на територията, строителство, транспорт,
приватизационен и следприватизационен контрол“, ПК „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 № 141

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 II
в кв. 43 по плана на с. Чуковец, Община Радомир, с площ от 911
кв.м. /деветстотин и единадесет квадратни метра/, отреден за
жилищно строителство, одобрен със Заповед № 517/30.10.1989 г. на
ОНС-Перник, незастроен, при граници: север – улица, изток – УПИ
I-общ. от кв. 43, юг – край на регулация и запад – УПИ III-72 от кв.
43, актуван с АОС № 4074/01.07.2019 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 II в кв. 43 по плана на
с. Чуковец, Община Радомир, с площ от 911 кв.м. /деветстотин и
единадесет
квадратни
метра/,
отреден
за
жилищно
строителство, одобрен със Заповед № 517/30.10.1989 г. на ОНСПерник, незастроен, при граници: север – улица, изток – УПИ I-общ.

от кв. 43, юг – край на регулация и запад – УПИ III-72 от кв. 43,
актуван с АОС № 4074/01.07.2019 г., при първоначална тръжна цена
от 4 764.53 лв. /четири хиляди седемстотин шестдесет и четири
лева и петдесет и три стотинки/, без включен ДДС, определена от
лицензиран оценител.
3. ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-РАДОМИР ВЪЗЛАГА на Кмета на
Община Радомир да проведе процедурата по търга, съгласно
Наредба за общинската собственост и сключи договор за
продажбата със спечелилия търга.
/общ брой съветници-21, присъствали по време на поименното гласуване – 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 № 142
30.07.2019 г.
ПРОТОКОЛ №8
Общински съвет-Радомир на свое заседание, проведено на 30.07.2019г. , обсъди
първа точка от дневния ред –Докладни записки, Докладна записка, вх.№ С162/19.07.2019 г., относно продажба на общинска недвижима собственост – УПИ I в
кв.43 по плана на село Чуковец, Община Радомир, с вносител: Пламен Алексиев-кмет
на Община Радомир, както и становищата на ПК“Стопанска политика, земеделие,
гори, екология, устройство на територията, строителство, транспорт,
приватизационен и следприватизационен контрол“, ПК „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 № 142

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 I в
кв. 43 по плана на с. Чуковец, Община Радомир, с площ от 918 кв.м.
/деветстотин и осемнадесет квадратни метра/, отреден за
жилищно строителство, одобрен със Заповед № 517/30.10.1989 г. на
ОНС-Перник, незастроен, при граници: север – улица, изток – край
на регулация, юг – край на регулация и запад – УПИ II-71 от кв. 43,
актуван с АОС № 3926/22.01.2019 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 I в кв. 43 по плана на
с. Чуковец, Община Радомир, с площ от 918 кв.м. /деветстотин и
осемнадесет
квадратни
метра/,
отреден
за
жилищно
строителство, одобрен със Заповед № 517/30.10.1989 г. на ОНСПерник, незастроен, при граници: север – улица, изток – край на

регулация, юг – край на регулация и запад – УПИ II-71 от кв. 43,
актуван с АОС № 3926/22.01.2019 г., при първоначална тръжна цена
от
4 801.14 лв. /четири хиляди осемстотин и един лева и
четиринадесет стотинки/, без включен ДДС, определена от
лицензиран оценител.
3. ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-РАДОМИР ВЪЗЛАГА на Кмета на
Община Радомир да проведе процедурата по търга, съгласно
Наредба за общинската собственост и сключи договор за
продажбата със спечелилия търга.
/общ брой съветници-21, присъствали по време на поименното гласуване – 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 № 143
30.07.2019 г.
ПРОТОКОЛ №8
Общински съвет-Радомир на свое заседание, проведено на 30.07.2019г. , обсъди
първа точка от дневния ред –Докладни записки, Докладна записка, вх.№ С163/19.07.2019 г., относно продажба на общинска недвижима собственост – УПИXXXI
в кв.12а по плана на село Старо село, 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, Общински съвет-Радомир прие

Р Е Ш Е Н И Е № 143
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 Наредбата за
общинската собственост ДАВА СЪГЛАСИЕ за продажба чрез търг с явно
наддаване на УПИ ХХХІ в кв. 12а по плана на с. Старо село, Община Радомир, с
площ от 845 кв.м. /осемстотин четиридесет и пет квадратни метра/,
отреден за жилищно застрояване, одобрен със Заповед № ІІІ-595/30.12.1969 г.
на ОНС - Перник и изменен със Заповед № ІІІ-171/13.04.1982 г. на ОНС – Перник
и Заповеди № 453/25.06.2007 г. и № 363/24.04.2019 г. на Кмета на Община
Радомир, незастроен, при граници: север – УПИ ХХХ и УПИ ХХХІІІ, изток –
УПИ ХХХІІ, юг - улица и запад - УПИ ІХ и УПИ ХХХ от кв. 12а, актуван с
АОС № 4018/30.05.2019 г., при първоначална тръжна цена от 6 624.80 лв. /шест
хиляди шестстотин двадесет и четири лева и осемдесет 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 – 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 № 144
30.07.2019 г.
ПРОТОКОЛ №8
Общински съвет-Радомир на свое заседание, проведено на 30.07.2019г. , обсъди
първа точка от дневния ред –Докладни записки, Докладна записка, вх.№ С164/19.07.2019 г., относно продажба на общинска недвижима собственост –
УПИXXXIII в кв.12а по плана на село Старо село, Община Радомир, с вносител:
Пламен Алексиев-кмет на Община Радомир, както и становищата на
ПК“Стопанска политика, земеделие, гори, екология, устройство на територията,
строителство, транспорт, приватизационен и следприватизационен контрол“, ПК
„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 № 144

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 Наредбата за
общинската собственост ДАВА СЪГЛАСИЕ за продажба чрез търг с явно
наддаване на УПИ ХХХІII в кв. 12а по плана на с. Старо село, Община
Радомир, с площ от 745 кв.м. /седемстотин четиридесет и пет квадратни
метра/, отреден за жилищно застрояване, одобрен със Заповед № ІІІ595/30.12.1969 г. на ОНС - Перник и изменен със Заповед № ІІІ-171/13.04.1982 г. на
ОНС – Перник и Заповеди № 453/25.06.2007 г. и № 363/24.04.2019 г. на Кмета на
Община Радомир, незастроен, при граници: север – УПИ VIII-общ., изток –
улица, юг – УПИ XXXI и УПИ XXXII и запад - УПИ XXX от кв. 12а, актуван с
АОС № 4019/30.05.2019 г., при първоначална тръжна цена от 5 840.80 лв. /пет
хиляди осемстотин и четиридесет лева и осемдесет 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 – 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 № 145
30.07.2019 г.
ПРОТОКОЛ №8
Общински съвет-Радомир на свое заседание, проведено на 30.07.2019г. , обсъди
първа точка от дневния ред –Докладни записки, Докладна записка, вх.№ С165/19.07.2019 г., относно продажба на общинска недвижима собственост – УПИXXII в
кв.50 по плана на село Гълъбник, Община Радомир, с вносител: Пламен Алексиев-кмет
на Община Радомир, както и становищата на ПК“Стопанска политика, земеделие,
гори, екология, устройство на територията, строителство, транспорт,
приватизационен и следприватизационен контрол“, ПК „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 № 145

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 Наредбата за
общинската собственост ДАВА СЪГЛАСИЕ за продажба чрез търг с явно
наддаване на УПИ ХХII в кв. 50 по плана на с. Гълъбник, Община Радомир, с
площ от 845 кв.м. /осемстотин четиридесет и пет квадратни метра/,
отреден за жилищно застрояване, одобрен със Заповед № ІІІ-62/06.02.1974 г. на
ОНС - Перник, незастроен, при граници: север – УПИ VII от кв. 50, изток – XXI
от кв. 50, юг – улица и запад - УПИ XXIII от кв. 50, актуван с АОС №
4035/19.06.2019 г., при първоначална тръжна цена от 4 934.80 лв. /четири
хиляди деветстотин тридесет и четири лева и осемдесет стотинки/ без
включен ДДС, определена от лицензиран оценител.
2. ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-РАДОМИР ВЪЗЛАГА на Кмета на Община
Радомир да проведе процедурата по търга, съгласно Наредба за общинската
собственост и сключи договор за продажбата със спечелилия търга.
/общ брой съветници-21, присъствали по време на поименното гласуване – 19/
/”за”- 19,“против”- няма, “въздържал се”- няма/

СВЕТОСЛАВ КИРИЛОВ/П/
Председател на Общински съвет-Радомир

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

Р Е Ш Е Н И Е № 146
30.07.2019 г.
ПРОТОКОЛ №8
Общински съвет-Радомир на свое заседание, проведено на 30.07.2019г. , обсъди
първа точка от дневния ред –Докладни записки, Докладна записка, вх.№ С142/02.07.2019 г., относно определяне обема и начина на ползване на дървесина от
общинските горски територии през 2020 година, с вносител: Пламен Алексиев-кмет
на Община Радомир, както и становището на ПК“Стопанска политика, земеделие,
гори, екология, устройство на територията, строителство, транспорт,
приватизационен и следприватизационен контрол“.

След извършеното поименно гласуване, на основание чл.21, ал.1,т.23
от ЗМСМА, във връзка с чл.114, ал.1 от ЗГ и чл.7, ал.1, ал.3, ал.4 от
Наредба за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в
горските територии държавна и общинска собственост и за ползването
на дървесина и недървесни горски продукти от тях, Общински съветРадомир прие
Р Е Ш Е Н И Е № 146
1. ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-РАДОМИР ПРИЕМА обема на ползване
на дървесина от горските територии - общинска
собственост за 2020 г. да бъде в размер на 2120 куб. м . стояща
маса, което да се извърши в подотдели 342 „б“ и 342 „г“
/възобновителни сечи 1540 куб. м/.
иглолистна
2. Да продължи мониторинга за състоянието на горите.
Допълнителни количества да бъдат включвани само в
случаите, когато се налага извеждане на санитарни сечи
поради нападение от вредители, довело до влошаване
здравословното състояние и съхнене на дървостоите.
3. Да бъде възложено на юридическо или физическо лице, вписано
в публичния регистър по чл. 235 или чл.241 от Закона за
горите да извърши маркиране на определените са сеч
насаждения при начална цена, както следва: възобновителни
сечи в издънкови гори – 1,45 лв; пробирка – 1,45 лв.; прореждане

1,65 лв.; санитарна сеч/гола/ 1,00 лв. за 1 куб. м стояща маса
дървесина.
4. Ползването да бъде планирано и осъществено в съответствие
с Горскостопанския план на община Радомир, утвърден със
Заповед № РД-05-511/07.11.2013г. на РДГ Кюстендил и
изискванията на Закона за горите и подзаконовите
нормативни актове.
/общ брой съветници-21, присъствали по време на поименното гласуване – 18/
/”за”- 18,“против”- няма, “въздържал се”- няма/

СВЕТОСЛАВ КИРИЛОВ/П/
Председател на Общински съвет-Радомир

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

Р Е Ш Е Н И Е № 147
30.07.2019 г.
ПРОТОКОЛ №8
Общински съвет-Радомир на свое заседание, проведено на 30.07.2019г. , обсъди
първа точка от дневния ред –Докладни записки, Докладна записка, вх.№ С147/11.07.2019 г., относно приемане на проект за изменение на ОУПО Радомир в
обхват – поземлени имоти с идентификатори 69064.7.12, 69064.7.13 и 69064.7.14 по
кадастрална карта и кадастрални регистри за землище на село Старо село, Община
Радомир, с вносител: Пламен Алексиев-кмет на Община Радомир, както и
становищата на ПК“Стопанска политика, земеделие, гори, екология, устройство на
територията, строителство, транспорт, приватизационен и следприватизационен
контрол“ и ПК“Обществен ред, законност, местно самоуправление и общинска
собственост“.

След извършеното гласуване, на основание чл.127, ал.6 от ЗУТ,
Общински съвет-Радомир прие
Р Е Ш Е Н И Е № 147

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-РАДОМИР ОДОБРЯВА проект за изменение на общ
устройствен план на Община Радомир /ОУПО/ в обхват поземлени имоти с
идентификатори 69064.7.12, 69064.7.13 и 69064.7.14 по кадастрална карта и
кадастрални регистри за землище на село Старо село, Община Радомир,
област Перник, с който проект за имотите се определя нов режим на
устройство – устройствена зона Жм /жилищна зона с малка височина на
застрояване/.
Настоящото решение да се обяви в 7-дневен срок от вземането му на
областен управител. Ако не е върнато за ново обсъждане и не е оспорено по
съдебен ред, същото следва да се обнародва в Държавен вестник и да се
публикува на интернет страницата на общината.
/общ брой съветници-21, присъствали по време на гласуването – 18/
/”за”- 18,“против”- няма, “въздържал се”- няма/

СВЕТОСЛАВ КИРИЛОВ/П/
Председател на Общински съвет-Радомир

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

Р Е Ш Е Н И Е № 148
30.07.2019 г.
ПРОТОКОЛ №8
Общински съвет-Радомир на свое заседание, проведено на 30.07.2019г. , обсъди
първа точка от дневния ред –Докладни записки, Докладна записка, вх.№ С148/11.07.2019 г., относно приемане на проект за изменение на общ устройствен план
на община Радомир /ОУПО/ в обхват поземлен имот с идентификатор 22085.28.13 по
кадастрална карта и кадастрални регистри за землище на село Долна Диканя,
Община Радомир, с вносител: Пламен Алексиев-кмет на Община Радомир, както и
становищата на ПК“Стопанска политика, земеделие, гори, екология, устройство на
територията, строителство, транспорт, приватизационен и следприватизационен
контрол“ и ПК“Обществен ред, законност, местно самоуправление и общинска
собственост“.

След извършеното гласуване, на основание чл.127, ал.6 от ЗУТ, Общински съветРадомир прие

Р Е Ш Е Н И Е № 148
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-РАДОМИР ОДОБРЯВА проект за изменение на общ
устройствен план на Община Радомир /ОУПО/ в обхват поземлен имот с
идентификатор 22085.28.13 по кадастрална карта и кадастрални регистри за
землище на село Долна Диканя, Община Радомир, област Перник, с който
проект за имота се определя нов режим на устройство – устройствена зона
Смф /смесена многофункционална зона/.
Настоящото решение да се обяви в 7-дневен срок от вземането му на
областен управител. Ако не е върнато за ново обсъждане и не е оспорено по
съдебен ред, същото следва да се обнародва в Държавен вестник и да се
публикува на интернет страницата на общината.
/общ брой съветници-21, присъствали по време на гласуването – 18/
/”за”- 18,“против”- няма, “въздържал се”- няма/

СВЕТОСЛАВ КИРИЛОВ/П/
Председател на Общински съвет-Радомир

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

Р Е Ш Е Н И Е № 149
30.07.2019 г.
ПРОТОКОЛ №8
Общински съвет-Радомир на свое заседание, проведено на 30.07.2019г. , обсъди
първа точка от дневния ред –Докладни записки, Докладна записка, вх.№ С144/10.07.2019 г., относно отпускане на финансова помощ на Кристина Петрова
Славчова – майка на Йордана Слави Йорданова от град Радомир, с вносител: Пламен
Алексиев-кмет на Община Радомир, както и становищата на ПК „Здравеопазване,
социална политика, образование, наука, култура и духовни дейности“ и ПК“Бюджет,
финанси и инвестиционна политика“.

След извършеното поименно гласуване, на основание чл.11, ал.1 и ал.2
от ЗСП, чл.21, ал.1,т.23 от ЗМСМА и Раздел I, чл.2, ал.1 от Правила за
отпускане на еднократни помощи, Общински съвет-Радомир прие
Р Е Ш Е Н И Е № 149

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-РАДОМИР ДАВА СЪГЛАСИЕ да бъде
отпусната финансова помощ в размер на 1120 /хиляда сто и
двадесет/ лева на Кристина Петрова Славчова – майка на Йордана
Слави Йорданова от град Радомир, ул.“Иван Асен II“ № 8.
/общ брой съветници-21, присъствали по време на поименното гласуване – 18/
/”за”- 18,“против”- няма, “въздържал се”- няма/

СВЕТОСЛАВ КИРИЛОВ/П/
Председател на Общински съвет-Радомир

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

Р Е Ш Е Н И Е № 150
30.07.2019 г.
ПРОТОКОЛ №8
Общински съвет-Радомир на свое заседание, проведено на 30.07.2019г. , обсъди
първа точка от дневния ред –Докладни записки, Докладна записка, вх.№ С145/10.07.2019 г., относно отпускане на финансова помощ на Камелия Велизарова
Стоянова от село Старо село, 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 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 № 150

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-РАДОМИР ДАВА СЪГЛАСИЕ да бъде
отпусната финансова помощ в размер на 1120 /хиляда сто и
двадесет/ лева на Камелия Велизарова Стоянова от село Старо
село, Община Радомир.
/общ брой съветници-21, присъствали по време на поименното гласуване – 18/
/”за”- 18,“против”- няма, “въздържал се”- няма/

СВЕТОСЛАВ КИРИЛОВ/П/
Председател на Общински съвет-Радомир

