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 № 151
27.08.2019 г.
ПРОТОКОЛ №9
Общински съвет-Радомир на свое заседание, проведено на 27.08.2019г. , обсъди
първа точка от дневния ред –Докладни записки, Докладна записка, вх.№ С176/14.08.2019 г., относно обявяване на 25.10.2019 г.за празничен ден на 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“Обществен ред, законност, местно самоуправление и общинска
собственост“.

След станалите разисквания и извършеното гласуване, на основание
чл.21 ал.1,т.23 от ЗМСМА, Общински съвет-Радомир прие
Р Е Ш Е Н И Е № 151

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-РАДОМИР ОБЯВЯВА 25.10.2019 г. и
26.10.2019 г. за празнични дни на град Радомир.
/общ брой съветници-21, присъствали по време на гласуването – 17/
/”за”- 13,“против”- 2, “въздържал се”- 2/

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 № 152
27.08.2019 г.
ПРОТОКОЛ №9
Общински съвет-Радомир на свое заседание, проведено на 27.08.2019г. , обсъди
първа точка от дневния ред –Докладни записки, Докладна записка, вх.№ С178/15.08.2019 г., относно преименуване на градски стадион Радомир на името на
Христо Радованов, с вносител: Пламен Алексиев-кмет на Община Радомир, както и
становището на ПК“Обществен ред, законност, местно самоуправление и общинска
собственост“.

След станалите разисквания и извършеното гласуване, Общински
съвет-Радомир прие
Р Е Ш Е Н И Е № 152

1.На основание чл.21, ал.1,т.18, във връзка с чл.27, ал.3 от
ЗМСМА, ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-РАДОМИР ДАВА СЪГЛАСИЕ
Градски стадион Радомир да бъде преименуван на Градски стадион
„Христо Радованов“.
2. ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-РАДОМИР ВЪЗЛАГА изпълнението на
настоящото решение на кмета на община Радомир.
/общ брой съветници-21, присъствали по време на гласуването – 17/
/”за”- 17,“против”- няма, “въздържал се”- няма/

СВЕТОСЛАВ КИРИЛОВ/П/
Председател на Общински съвет-Радомир
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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 № 153
27.08.2019 г.
ПРОТОКОЛ №9
Общински съвет-Радомир на свое заседание, проведено на 27.08.2019г. , обсъди
първа точка от дневния ред –Докладни записки, Докладна записка, вх.№ С174/23.07.2019 г., относно одобряване предложението на конкурсната комисия за
избор на управител на „Медицински център-Радомир“ЕООД град Радомир, с
вносител: д-р Кирил Ангелов – председател на конкурсната комисия за избор на
управител на „Медицински център-Радомир“ЕООД град Радомир, както и
становищата на ПК“Здравеопазване, социална политика,образование, наука,
култура и духовни дейности“, 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 станалите разисквания и извършеното поименно гласуване,
Общински съвет-Радомир прие
Р Е Ш Е Н И Е № 153

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-РАДОМИР, на основание чл.21, ал.1,т.23 и ал.2
от ЗМСМА, чл.137, ал.1,т.5 от Търговския закон, чл.16, ал.3 и чл.63, ал.3 от
Закона за лечебните заведения, чл.10, ал.1 и чл.11, ал.2 от Наредба № 9 от 26
юни 2000 г. за условията и реда за провеждане на конкурси за възлагане на
управлението на лечебни заведения, издадена от Министерството на
здравеопазването по Закона за лечебните заведения, чл.27, ал.1 от Наредбата
за търговските дружества с общинско участие на Общински съвет-Радомир,
ОДОБРЯВА предложеното от комисията класиране, видно от протокола на
конкурсната комисия от 18.07.2019 година, а именно:
1.ОДОБРЯВА предложението на комисията, назначена с Решение №
111 по Протокол № 7 от 25.06.2019 година на Общински съвет-Радомир, с
което д-р Татяна Георгиева Петрушева е определена за управител на
„Медицински център-Радомир“ ЕООД град Радомир, съгласно протокола на
конкурсната комисия от 18.07.2019 година.
2. ОПРЕДЕЛЯ предложената от комисията д-р Татяна Георгиева
Петрушева за спечелил конкурса за управител на „Медицински центърРадомир“ЕООД град Радомир.
3. ОПРЕДЕЛЯ възнаграждение на управителя, както следва: месечно
възнаграждение в размер на 600 % от отчетната средна месечна брутна
работна заплата в дружеството.
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4. ПРОМЕНЯ точка 3.4.3. от проекта на договор за управител на
„Медицински център-Радомир“ЕООД град Радомир, а именно: „Управителят
няма право да сключва друг трудов договор като управител на търговско
дружество“.
5. ВЪЗЛАГА на кмета на община Радомир да сключи договор за
възлагане управлението на „Медицински център-Радомир“ЕООД град
Радомир със спечелилата конкурса д-р Татяна Георгиева Петрушева,
съобразно утвърдения проект на договор в т.VI от Решение № 111 по
Протокол № 7 от 25.06.2019 година на Общински съвет-Радомир.
6. ВЪЗЛАГА на новоизбрания управител да впише в определения срок
подлежащите на вписване обстоятелства в Търговския регистър.
7. ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-РАДОМИР, на основание чл.12 от Наредба № 9
от 26 юни 2000 г. за условията и реда за провеждане на конкурси за възлагане
на управлението на лечебни заведения, издадена от Министерство на
здравеопазването по Закона за лечебните заведения, ВЪЗЛАГА на
председателя на конкурсната комисия д-р Кирил Ангелов в петдневен срок от
приемането на решението на Общински съвет-Радомир да обяви класирането
на кандидата, както и да уведоми участника в конкурса за това.
/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
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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 № 154
27.08.2019 г.
ПРОТОКОЛ №9
Общински съвет-Радомир на свое заседание, проведено на 27.08.2019г. , обсъди
първа точка от дневния ред –Докладни записки, Докладна записка, вх.№ С175/12.08.2019 г., относно проведен конкурс за избор на управител на „Байкал 1“ЕООД
град Радомир, с вносител: Цветанка Котева – председател на конкурсната комисия,,
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 станалите разисквания и извършеното поименно гласуване,
Общински съвет-Радомир прие
Р Е Ш Е Н И Е № 154

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-РАДОМИР, на основание чл.21, ал.1,т.9 от
ЗМСМА, чл.137, ал.1,т.5, чл.147,1 ал.2 от ТЗ и чл.37, ал.2от
Наредбата за търговските дружества с общинско участие на
Общински съвет-Радомир, ОДОБРЯВА предложеното от
комисията класиране, видно от протокола на конкурсната
комисия от 09.08.2019 година, а именно:
1.ОДОБРЯВА предложението на комисията, назначена с
Решение № 110 по Протокол № 7 от 25.06.2019 година, с което
Кирил Стоянов Кирилов е определен за управител на „Байкал
1“ЕООД, с адрес на управление: град Радомир, пл.“Свобода“ № 11,
съгласно протокола на конкурсната комисия от 09.08.2019 година.
2.ОПРЕДЕЛЯ предложения от комисията Кирил Стоянов
Кирилов за спечелил конкурса за избор на управител на „Байкал
1“ЕООД, с адрес на управление: град Радомир, пл.“Свобода“ № 11.
3.ОПРЕДЕЛЯ възнаграждение на управителя, както следва:
месечно възнаграждение в размер на 150% от отчетната средна
месечна брутна работна заплата в дружеството.
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4.ВЪЗЛАГА на кмета на община Радомир да сключи договор за
възлагане управлението на „Байкал 1“ЕООД, с адрес на управление:
град Радомир, пл.“Свобода“ № 11 със спечелилия Кирил Стоянов
Кирилов, съобразно утвърдения проект на договор в Решение № 110
по Протокол № 7 от 25.06.2019 година на Общински съветРадомир.
5. ВЪЗЛАГА на новоизбрания управител да впише в
определения срок подлежащите на вписване обстоятелства в
Търговския регистър.
6.ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-РАДОМИР ВЪЗЛАГА на председателя
на конкурсната комисия Цветанка Котева в петдневен срок от
приемането на решението на Общински съвет-Радомир да обяви
класирането на кандидата, както и да уведоми участника в
конкурса за това.
/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
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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 № 155
27.08.2019 г.
ПРОТОКОЛ №9
Общински съвет-Радомир на свое заседание, проведено на 27.08.2019г. , обсъди
първа точка от дневния ред –Докладни записки, Докладна записка, вх.№ С179/16.08.2019 г., относно промени в групите общински жилища, 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, Общински съвет-Радомир прие
Р Е Ш Е Н И Е № 155

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-РАДОМИР, на основание чл.21, ал.1,т.8
от ЗМСМА, чл.42 от ЗОС и чл.3, ал.1 и ал.2 от Наредба за
общинските жилища ПРИЕМА промени в групите общински
жилища, както следва:
1. Апартамент № 16, находящ се в град Радомир, ж.к.“Тракия“
бл.2, вх.А, ет.6 от група „жилища за настаняване под наем на
граждани с установени жилищни нужди“ преминава в група
„жилища за продажба“.
/общ брой съветници-21, присъствали по време на гласуването – 14/
/”за”- 13,“против”- няма, “въздържал се”- 1/

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 № 156
27.08.2019 г.
ПРОТОКОЛ №9
Общински съвет-Радомир на свое заседание, проведено на 27.08.2019г. , обсъди
първа точка от дневния ред –Докладни записки, Докладна записка, вх.№ С182/16.08.2019 г., относно продажба на общинско жилище – апартамент № 39,
находящ се в град Радомир, ж.к.“Гърляница“ бл.27, 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 № 156

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 61577.504.146.2.15
/шестдесет и една хиляди петстотин седемдесет и седем, точка,
петстотин и четири, точка, сто четиридесет и шест, точка, две,
точка, петнадесет/ по кадастралната карта и кадастралните
регистри, одобрени със Заповед
РД-18-75/10.11.2015 г.
на
Изпълнителен директор на АГКК, последно изменение със заповед:
няма издадена заповед за изменение в КККР, адрес на имота: гр.
Радомир, п.к. 2400, ж.к.“Гърляница“ бл. 27, ет. 5, ап. 39, като
самостоятелният обект се намира в сграда № 2, разположена в
поземлен имот с идентификатор 61577.504.146, предназначение на
самостоятелния обект: Жилище, апартамент, брой нива на
обекта: 1, площ 88.07 кв.м. /осемдесет и осем цяло и седем стотни
квадратни метра/ ведно с 2.87 % идеални части от общите части
на сградата и правото на строеж върху припадащата се част от
терена, мазе № 15 /петнадесет/, с площ от 5.77 кв.м. /пет цяло и
седемдесет и седем стотни квадратни метра/, актуван с АОС №
8

4079/25.07.2019 г., при съседни самостоятелни обекти в сградата: на
същия етаж: 61577.504.146.2.14 под обекта: 61577.504.146.2.12, над
обекта: 61577.504.146.2.18, който обект по предходен АОС №
1065/06.10.2005 г. издаден от Община Радомир представлява
АПАРТАМЕНТ № 39 /тридесет и девет/, на 5 /пети/ етаж,
находящ се в гр. Радомир, ж.к. „Гърляница” бл. 27, който
апартамент се състои от три стаи, кухня и сервизни помещения,
със застроена площ на жилището 88.07 кв.м. /осемдесет и осем цяло
и седем стотни квадратни метра/ вкл. балкони, заедно с
прилежащото избено помещение № 15 със застроена площ 5.77 кв.м.
/пет цяло и седемдесет и седем стотни квадратни метра/, както и
2.87 % идеални части от общите части на сградата и право на
строеж върху припадащата се част от терена на комплекса, при
граници на апартамента: север- ап. от блок 26, изток – двор, юг –
ап. № 38 и стълбище, запад – двор, при граници на избеното
помещение /мазе/ № 15: север – общо помещение, изток – коридор,
юг – коридор и запад – двор на Боряна Фиданова Асенова с
постоянен адрес, гр. Радомир, ж.к. „Гърляница” бл. 27, ет. 5, ап. 39
за сумата от 22 100.29 лв. /двадесет и две хиляди и сто лева и
двадесет и девет 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 – 14/
/”за”- 14,“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 № 157
27.08.2019 г.
ПРОТОКОЛ №9
Общински съвет-Радомир на свое заседание, проведено на 27.08.2019г. , обсъди
първа точка от дневния ред –Докладни записки, Докладна записка, вх.№ С183/16.08.2019 г., относно продажба на общинско жилище – апартамент № 50,
находящ се в град Радомир, ж.к.“Тракия“ бл.4, вх.В, ет.2, 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 № 157

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
61577.505.1155.1.50 /шестдесет и една хиляди петстотин
седемдесет и седем, точка, петстотин и пет, точка, хиляда сто
петдесет и пет, точка, едно, точка, петдесет/ по кадастралната
карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-1875/10.11.2015 г. на Изпълнителен директор на АГКК, последно
изменение със заповед: няма издадена заповед за изменение в КККР,
адрес на имота: гр. Радомир, п.к. 2400, ж.к.“Тракия“ бл. 4, вх.В, ет.
2, ап. 50, като самостоятелният обект се намира в сграда № 1,
разположена в поземлен имот с идентификатор 61577.505.1155,
предназначение на самостоятелния обект: Жилище, апартамент,
брой нива на обекта: 1, площ 46.30 кв.м. /четиридесет и шест цяло
и тридесет стотни квадратни метра/, ведно с 1.02 % идеални
части от общите части на сградата и правото на строеж върху
припадащата се част от терена, мазе № 50 /петдесет/, с площ от
4.09 кв.м. /четири цяло и девет стотни квадратни метра/,
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актуван с АОС № 4080/25.07.2019 г., при съседни самостоятелни
обекти в сградата: на същия етаж: 61577.505.1155.1.49;
61577.505.1155.1.51, под обекта: 61577.505.1155.1.48, над обекта:
61577.505.1155.1.53, който обект по предходен АОС № 168/06.02.1998
г. издаден от Община Радомир представлява АПАРТАМЕНТ № 50
/петдесет/, на 2 /втори/ етаж, вход В, находящ се в гр. Радомир,
ж.к. „Тракия” бл. 4, който апартамент се състои от една стая,
кухня и сервизни помещения, със застроена площ на жилището 46.30
кв.м. /четиридесет и шест цяло и тридесет стотни квадратни
метра/, заедно с прилежащото избено помещение № 50 със
застроена площ 4.09 кв.м. /четири цяло и девет стотни квадратни
метра/, както и 1.02 % идеални части от общите части на
сградата и право на строеж върху припадащата се част от терена
на комплекса, при граници на апартамента: север- ап. № 51, изток
– двор, юг – ап. № 49, запад – стълбище и ап. № 49 и при граници на
избеното помещение /мазе/ № 50: север - коридор, изток – мазе №
52, юг – мазета от вх. Б и запад – мазе № 61 на Сийка Георгиева
Здравкова с постоянен адрес, гр. Радомир, ж.к. „Тракия” бл. 4, вх.
В, ет. 2, ап. 50 за сумата от 12 480.17 лв. /дванадесет хиляди
четиристотин и осемдесет лева и седемнадесет 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 – 15/
/”за”- 15,“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 № 158
27.08.2019 г.
ПРОТОКОЛ №9
Общински съвет-Радомир на свое заседание, проведено на 27.08.2019г. , обсъди
първа точка от дневния ред –Докладни записки, Докладна записка, вх.№ С184/16.08.2019 г., относно продажба на общинска недвижима собственост –
апартамент № 71, находящ се в град Радомир, ул.“Люлякова“ бл.34, вх.Г, 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 № 158

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 Самостоятелен обект в сграда с
идентификатор 61577.503.1904.1.71 /шестдесет и една хиляди
петстотин седемдесет и седем, точка, петстотин и три, точка,
хиляда деветстотин и четири, точка, едно, точка, седемдесет и
едно/, съгласно кадастралната карта и кадастралните регистри,
одобрени със заповед
РД-18-75/10.11.2015 г. на Изпълнителен
директор на АГКК, последно изменение със заповед: няма издадена
заповед за изменение в КККР, адрес на имота: гр. Радомир, п.к. 2400,
ул.“Люлякова“ бл. 34, вх. Г, ет. 6, ап. 71, като самостоятелният
обект се намира в сграда № 1, разположена в поземлен имот с
идентификатор 61577.503.1904 /шестдесет и една хиляди
петстотин седемдесет и седем, точка, петстотин и три, точка,
хиляда деветстотин и четири/, предназначение на самостоятелния
обект: Жилище, апартамент, брой нива на обекта: 1 /едно/, с площ
от 46.30 кв.м. /четиридесет и шест цяло и тридесет стотни
квадратни метра/, ведно с 0.95 % идеални части от общите части
на сградата и правото на строеж върху припадащата се част от
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терена, мазе № 14 /четиринадесет/, с площ от 4.62 кв.м. /четири
цяло и шестдесет и две стотни квадратни метра/, актуван с АОС
№ 4078/25.07.2019 г., при съседни самостоятелни обекти в сградата:
на същия етаж: 61577.503.1904.1.72; 61577.503.1904.1.70; под обекта:
61577.503.1904.1.68; над обекта: няма, който обект по предходен АОС
№ 307/08.01.2001 г. издаден от Община Радомир представлява
АПАРТАМЕНТ № 71 /седемдесет и едно/, на 6 /шести/ етаж,
находящ се в гр. Радомир, ул. „Люлякова“ бл. 34, вх. Г който
апартамент се състои от една стая, кухня и сервизни помещения,
със застроена площ на жилището 46.30 кв.м. /четиридесет и шест
цяло и тридесет стотни квадратни метра/, заедно с прилежащото
избено помещение № 14 със застроена площ 4.62 кв.м., както и 0.95 %
идеални части от общите части на сградата и право на строеж
върху припадащата се част от терена на комплекса, при граници на
апартамента: изток – двор, запад- стълбище и ап. № 70, север - ап.
№ 70 и юг – ап. № 72, отдолу – ап. № 68, отгоре – няма и при граници
на избеното помещение /мазе/ № 14: изток - мазе № 13, запад – мазе
№ 15, север- мазета от вх.В и юг – коридор при първоначална
тръжна цена от 13 007.99 лв. /тринадесет хиляди и седем лева и
деветдесет и девет 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
продажба със спечелилия търга.
/общ брой съветници-21, присъствали по време на поименното гласуване – 15/
/”за”- 11,“против”- 2, “въздържал се”- 2/

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 № 159
27.08.2019 г.
ПРОТОКОЛ №9
Общински съвет-Радомир на свое заседание, проведено на 27.08.2019г. , обсъди
първа точка от дневния ред –Докладни записки, Докладна записка, вх.№ С185/16.08.2019 г., относно продажба на общинска недвижима собственост –
апартамент № 16, находящ се в град Радомир, ж.к..“Тракия“ бл.2, вх.А, 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 № 159

1.ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-РАДОМИР, на основание чл.8, ал. 9 от
ЗОС ДОПЪЛВА годишната Програма за управление и разпореждане
с общинска собственост за 2018 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 2018 г./ с
нова точка, в която вписва имот, представляващ Самостоятелен
обект в сграда с идентификатор 61577.505.1151.1.16 /шестдесет и
една хиляди петстотин седемдесет и седем, точка, петстотин и
пет, точка, хиляда сто петдесет и едно, точка, едно, точка,
шестнадесет/, съгласно кадастралната карта и кадастралните
регистри, одобрени със заповед
РД-18-75/10.11.2015 г. на
Изпълнителен директор на АГКК, последно изменение със заповед:
няма издадена заповед за изменение в КККР, адрес на имота: гр.
Радомир, п.к. 2400, ж.к.“Тракия“ бл. 2, вх.А, ет. 6, ап. 16, като
самостоятелният обект се намира в сграда № 1, разположена в
поземлен имот с идентификатор 61577.505.1151 /шестдесет и една
хиляди петстотин седемдесет и седем, точка, петстотин и пет,
точка, хиляда сто петдесет и един/, предназначение на
самостоятелния обект: Жилище, апартамент,
брой нива на
обекта: 1 /едно/, с площ от 60.30 кв.м. /шестдесет цяло и тридесет
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стотни квадратни метра/, ведно с 1.42 % идеални части от общите
части на сградата и правото на строеж върху припадащата се
част от терена, мазе № 16 /шестнадесет/, с площ от 3.44 кв.м. /три
цяло и четиридесет и четири стотни квадратни метра/, актуван с
АОС № 4081/30.07.2019 г., при съседни самостоятелни обекти в
сградата: на същия етаж: 61577.505.1151.1.17; под обекта:
61577.505.1151.1.13; над обекта: 61577.505.1151.1.19, който обект по
предходен АОС № 132/06.02.1998 г. издаден от Община Радомир
представлява АПАРТАМЕНТ № 16 /шестнадесет/, на 6 /шести/
етаж, находящ се в гр. Радомир, ж.к. „Тракия“ бл. 2, вх. А който
апартамент се състои от две стаи, кухня и сервизни помещения, със
застроена площ на жилището 60.30 кв.м. /шестдесет цяло и
тридесет стотни квадратни метра//, заедно с прилежащото
избено помещение № 16 със застроена площ 3.44 кв.м., както и 1.42 %
идеални части от общите части на сградата и право на строеж
върху припадащата се част от терена на комплекса, при граници на
апартамента: изток – двор и ап. № 17, запад- двор, север- двор и юг
– ап. № 17 и стълбище, отдолу – ап. № 13, отгоре – ап. № 19 и при
граници на избеното помещение /мазе/ № 16: изток - мазе № 15, запад
– коридор, север- коридор и юг – коридор.
2. 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 Самостоятелен обект в сграда с
идентификатор 61577.505.1151.1.16 /шестдесет и една хиляди
петстотин седемдесет и седем, точка, петстотин и пет, точка,
хиляда сто петдесет и едно, точка, едно, точка, шестнадесет/,
съгласно кадастралната карта и кадастралните регистри,
одобрени със заповед
РД-18-75/10.11.2015 г. на Изпълнителен
директор на АГКК, последно изменение със заповед: няма издадена
заповед за изменение в КККР, адрес на имота: гр. Радомир, п.к. 2400,
ж.к.“Тракия“ бл. 2, вх.А, ет. 6, ап. 16, като самостоятелният обект
се намира в сграда № 1, разположена в поземлен имот с
идентификатор 61577.505.1151 /шестдесет и една хиляди
петстотин седемдесет и седем, точка, петстотин и пет, точка,
хиляда сто петдесет и един/, предназначение на самостоятелния
обект: Жилище, апартамент, брой нива на обекта: 1 /едно/, с площ
от 60.30 кв.м. /шестдесет цяло и тридесет стотни квадратни
метра/, ведно с 1.42 % идеални части от общите части на сградата
и правото на строеж върху припадащата се част от терена, мазе №
16 /шестнадесет/, с площ от 3.44 кв.м. /три цяло и четиридесет и
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четири стотни квадратни метра/, актуван с АОС
№
4081/30.07.2019 г., при съседни самостоятелни обекти в сградата: на
същия етаж: 61577.505.1151.1.17; под обекта: 61577.505.1151.1.13; над
обекта: 61577.505.1151.1.19, който обект по предходен АОС №
132/06.02.1998 г. издаден от Община Радомир представлява
АПАРТАМЕНТ № 16 /шестнадесет/, на 6 /шести/ етаж, находящ се в
гр. Радомир, ж.к. „Тракия“ бл. 2, вх. А който апартамент се състои
от две стаи, кухня и сервизни помещения, със застроена площ на
жилището 60.30 кв.м. /шестдесет цяло и тридесет стотни
квадратни метра/, заедно с прилежащото избено помещение № 16
със застроена площ 3.44 кв.м., както и 1.42 % идеални части от
общите части на сградата и право на строеж върху припадащата се
част от терена на комплекса, при граници на апартамента: изток –
двор и ап. № 17, запад- двор, север- двор и юг – ап. № 17 и стълбище,
отдолу – ап. № 13, отгоре – ап. № 19 и при граници на избеното
помещение /мазе/ № 16: изток - мазе № 15, запад – коридор, северкоридор и юг – коридор, при първоначална тръжна цена от 14 306.18
лв. /четиринадесет хиляди триста и шест лева и осемнадесет
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
продажба със спечелилия търга.
/общ брой съветници-21, присъствали по време на поименното гласуване – 15/
/”за”- 11,“против”- 1, “въздържал се”- 3/

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 № 160
27.08.2019 г.
ПРОТОКОЛ №9
Общински съвет-Радомир на свое заседание, проведено на 27.08.2019г. , обсъди
първа точка от дневния ред –Докладни записки, Докладна записка, вх.№ С180/16.08.2019 г., относно преминаване на общински недвижим имот от режимпублична общинска собственост в режим на частна 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 № 160

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-РАДОМИР, на основание чл. 21, ал.1, т.8 от
ЗМСМА, чл. 6, ал.1 от Закона за общинската собственост, във връзка с чл. 3
ал. 2, т. 2 от ЗОС и чл. 5, ал. 4 от Наредба за общинската собственост,
ОБЯВЯВА за частна общинска собственост урегулиран поземлен имот ХVІІ
/седемнадесет/ в кв.14 /четиринадесет/ по плана на с.Касилаг, Община
Радомир, одобрен със Заповед № 256/16.05.1989 г. на ОбНС-Радомир и изменен
със Заповеди № 333/05.08.2005 г. и № 290/26.03.2019 г. на Кмета на Община
Радомир, отреден за обществено застрояване, целият с площ от 979 кв.м.
/деветстотин седемдесет и девет квадратни метра/, ведно с масивна
едноетажна сграда – КМЕТСТВО със ЗП 110 кв.м./сто и десет квадратни
метра/ и едноетажна паянтова сграда със ЗП 40 кв.м. /четиридесет
квадратни метра/, при граници:север – улица, изток – УПИ ХІІ-153,108 от кв.
14, юг – УПИ ХV от кв. 14, запад – улица, актуван с АОС № 4016/16.05.2019 г.
/общ брой съветници-21, присъствали по време на поименното гласуване – 15/
/”за”- 14,“против”- няма, “въздържал се”- 1/

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 № 161
27.08.2019 г.
ПРОТОКОЛ №9
Общински съвет-Радомир на свое заседание, проведено на 27.08.2019г. , обсъди
първа точка от дневния ред –Докладни записки, Докладна записка, вх.№ С181/16.08.2019 г., относно продажба на общинска недвижима собственост – УПИ IX948 в кв.59 по плана на село Дрен, 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 № 161

1.ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-РАДОМИР, на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от
ЗМСМА, чл. 35, ал. 3 от ЗОС и във връзка с чл. 43, ал. 1 и 2, и чл. 61, ал.1 и 2 от
Наредба за общинската собственост ДАВА СЪГЛАСИЕ за продажба на УПИ
IX-948 в кв. 59 по плана на с. Дрен, Община Радомир с площ от 716 кв.м.,
отреден за жилищно строителство, одобрен със Заповед № ІІІ-336/08.06.1964 г.
на ОНС- Перник и изменен със Заповед № 137/11.02.2019 г. на кмета на Община
Радомир, при граници: север УПИ VIII-958 от кв. 59, изток – улица с о.т. 172,
о.т. 171 и о.т. 170, юг - УПИ XI-956 и УПИ X-957 от кв. 59 и запад – УПИ XXX1959 от кв. 59, актуван с АОС № 4077/05.07.2019 г. на Владимир Тодоров
Игнатов, с постоянен адрес гр. София, ж.к. „Бъкстон“ бл. 21, вх. Ж, ет. 6, ап.
115 за сумата от 4 782.88 лв. /четири хиляди седемстотин осемдесет и два
лева и осемдесет и осем 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 – 15/
/”за”- 15,“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 № 162
27.08.2019 г.
ПРОТОКОЛ №9
Общински съвет-Радомир на свое заседание, проведено на 27.08.2019г. , обсъди
първа точка от дневния ред –Докладни записки, Докладна записка, вх.№ С186/16.08.2019 г., относно продажба на общинска недвижима собственост –
урегулиран поземлен имот – парцел Х в кв.32 по плана на село Извор, 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 № 162

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-РАДОМИР НЕ ПРИЕМА докладна
записка, вх.№ С-186/16.08.2019 г., относно продажба на общинска
недвижима собственост – урегулиран поземлен имот – парцел Х в
кв.32 по плана на село Извор, отреден за обществено застрояване,
ведно с изградена масивна двуетажна сграда – бивш битов
комбинат.
/общ брой съветници-21, присъствали по време на поименното гласуване – 16/
/”за”- 10,“против”- няма, “въздържал се”- 6/

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 № 163
27.08.2019 г.
ПРОТОКОЛ №9
Общински съвет-Радомир на свое заседание, проведено на 27.08.2019г. , обсъди
първа точка от дневния ред –Докладни записки, Докладна записка, вх.№ С187/16.08.2019 г., относно прекратяване на съсобственост на имот между общината и
физическо лице чрез продажба на собствеността на общината, 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 № 163

1.ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-РАДОМИР, на основание чл. 21, ал. 1, т.
8 от ЗМСМА, чл. 36, ал. 1, т. 2 от Закона за общинската
собственост, чл. 36 от Закона за собствеността и във връзка с §4з,
ал. 2 от Закона за собствеността и ползването на земеделските
земи и чл. 45, ал. 1, т. 2 и §1, т. 3 от Наредба за общинската
собственост, ДАВА СЪГЛАСИЕ
за прекратяване на
съсобствеността между Дора Ценова Тодорова с постоянен адрес
гр. Перник, кв. „Проучване” бл. 3, ап. 29 и Община Радомир, чрез
продажба на частта на общината, представляваща 103/703 /сто и
три от седемстотин и три/ кв.м. идеални части от поземлен имот
с идентификатор 61577.566.161 /шестдесет и една хиляди
петстотин седемдесет и седем, точка, петстотин шестдесет и
шест, точка, сто шестдесет и едно/, съгласно кадастралната
карта и кадастралните регистри, одобрени със заповед РД-1875/10.11.2015 г. на Изпълнителен директор на АГКК, Последно
изменение със заповед: няма издадена заповед за изменение в КККР,
Адрес на поземления имот: гр. Радомир, местност: ЛОЗЕТО,
Трайно предназначение на територията: Земеделска, Начин на
трайно ползване: за земеделски труд и отдих /съгласно §4 от ПЗР
на ЗСПЗЗ/, Стар идентификатор - 61577.566.87, Номер по
20

предходен план: 566161, целия с площ от 703 кв.м., при граници на
целия имот: №№ 61577.566.191, 61577.566.156, актуван с АОС №
4084/06.08.2019 г., при цена 520.15 лв. /петстотин и двадесет лева и
петнадесет стотинки/ без включен ДДС, определена от лицензиран
оценител и утвърдена от Общински съвет- Радомир.
2. ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-РАДОМИР ВЪЗЛАГА на Кмета на
Община Радомир да сключи договор за покупко-продажба
/общ брой съветници-21, присъствали по време на поименното гласуване – 15/
/”за”- 14,“против”- няма, “въздържал се”- 1/

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 № 164
27.08.2019 г.
ПРОТОКОЛ №9
Общински съвет-Радомир на свое заседание, проведено на 27.08.2019г. , обсъди
първа точка от дневния ред –Докладни записки, Докладна записка, вх.№ С177/14.08.2019 г., относно предоставяне на имоти, придобити от общината по реда
на чл.19, ал.2 от ЗСПЗЗ по искане на общинска служба „Земеделие“ град Радомир на
граждани – имот № 002016, ливада, находящ се в землището на село Гълъбник,
местност „Ягнилото“, на наследниците на Лазар Благоев Божов – бивш жител на
град София, 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 № 164

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-РАДОМИР ПРЕДОСТАВЯ на наследниците на Лазар
Благоев Божов – бивш жител на град София:
1.Имот № 002016, с площ от 2,433 дка, с начин на трайно ползване –
ливада, категория на земята при неполивни условия четвърта, находящ се в
землището на село Гълъбник, в местността „Ягнилото“, при граници и съседи:
имот № 000066 – полски път на Община Радомир; имот № 002017 – ливада на
Младен Асенов Македонски; имот № 000067 – отводнит.канал на МЗГ-ХМС;
имот № 002015 – ливада на Йордан Панайотов Рагин, съгласно скица-проект
№ Ф00401/05.06.2018 г. на ОСЗ Радомир, актуван с АОС № 3963/05.02.2019 г.,
придобит от общината по реда на чл.19, ал.2 от ЗСПЗЗ.
/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
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