ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РАДОМИР
ОБЛАСТ ПЕРНИК
град Радомир 2400, площад ”Свобода” № 20,
тел./факс: 359 777 823 70, тел: 359 777 80 080
e-mail: obs_radomir@abv.bg

Р Е Ш Е Н И Е № 95
28.05.2019 г.
ПРОТОКОЛ №6
Общински съвет-Радомир на свое заседание, проведено на 28.05.2019 г., обсъди първа
точка от дневния ред – Докладни записки, Докладна записка вх.№ С-122/17.05.2019г.,
относно, отдаване под наем на помещения – публична общинска собственост, находящи
се в сградата на МБАЛ-Радомир,с вносител: Пламен Алексиев-кмет на община Радомир,
както и становищата на, ПК „Бюджет, финанси и инвестиционна политика“, ПК
„Здравеопазване,социална политика, образование,наука, култура и духовни дейности” и
ПК „Обществен ред, законност, местно самоуправление и общинска собственост“.
След извършеното поименно гласуване, на основание чл. 14, ал. 7 от Закона за общинската
собственост и във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 1 от Наредба за общинската собственост, чл. 16, ал. 1,
т. 11 от Наредба за търговските дружества с общинско участие, Общински съвет-Радомир прие

Р Е Ш Е Н И Е № 95
1. ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-РАДОМИР на основание чл. 21, ал.1,
т. 8 от ЗМСМА, чл. 14, ал. 7 от Закона за общинската собственост и
във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 1 от Наредба за общинската собственост,
чл. 16, ал. 1, т. 11 от Наредба за търговските дружества с общинско
участие, дава съгласие за отдаване под наем без търг или конкурс на
част от недвижим имот – публична общинска собственост,
представляващ помещения /кабинети/ находящи се на първия етаж в
североизточното крило (бивше детско отделение) в сградата на
поликлиниката, актувана с АОС № 221/24.02.2000 г., а именно:
кабинет № 4; стара регистратура; стаи от № 1 до № 4; стая –
лекари; стая –манипулационна; бивш кабинет на главна сестра;
коридор и санитарни помещения - 2 бр., всичко с обща полезна площ
от 200 кв.м. на МЦ „Поликлиника България” ЕООД, ЕИК 205144009 със
седалище и адрес на управление гр. София, бул. „България” 51 А,
представлявано
от
Бранимир
Иванов
Радуилов
–
управител.Помещенията /кабинети/ се предоставят под наем за

изграждане на звено за неотложна помощ с лекарски кабинети,
лаборатория и дневен стационар, при месечна наемна цена в размер
на 1200.00 лв. /хиляда и двеста лева/, без включен ДДС, определена на
основание чл. 4 от Тарифа за определяне на наемните цени на
общински имоти на територията на Община Радомир, отдавани
под наем по реда на Наредба за общинската собственост и
утвърдена от ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-РАДОМИР, за срок от 5 /пет/
години.
2. ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-РАДОМИР ВЪЗЛАГА на Кмета на
Община Радомир да сключи договор за наем с МЦ „Поликлиника
България” ЕООД, ЕИК 205144009, със седалище и адрес на управление
гр. София, бул. „България” 51 А, представлявано от Бранимир
Иванов Радуилов – управител, за срок от пет години.
3. По искане на наемателя съгласно чл. 23, ал. 7 от Наредба за
общинската собственост, договорът може да бъде продължен за
срок до 10 години, съгласно § 78, ал. 2 от ПЗР на ЗОС с решение на
общинския съвет, при условие, че към момента на искането
наемателят няма задължения по договора и отговаря на
изискванията предвидени в Закона за общинската собственост и в
наредба за общинската собственост.
4.Сумата от наема на отдадените помещения, следва да
постъпват в касата на МБАЛ- Радомир ЕООД или по банковата
сметка на търговското дружество
/общ брой съветници-21, присъствали по време на поименното гласуването-18/
/“за“ – 18, „против“- няма, „въздържал се“ – няма/

СВЕТОСЛАВ КИРИЛОВ/П/

Председател на Общински съвет-Радомир

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РАДОМИР
ОБЛАСТ ПЕРНИК
град Радомир 2400, площад ”Свобода” № 20,
тел./факс: 359 777 823 70, тел: 359 777 80 080
e-mail: obs_radomir@abv.bg

Р Е Ш Е Н И Е № 96
28.05.2019 г.
ПРОТОКОЛ №6
Общински съвет-Радомир на свое заседание, проведено на 28.05.2019 г., обсъди първа
точка от дневния ред – Докладни записки, Докладна записка вх.№ С-115/16.05.2019г.,
относно, информация за функционирането и развитието на културните институции в
Община Радомир за 2018 година, с вносител: Пламен Алексиев-кмет на община Радомир,
както и становището на ПК „Здравеопазване,социална политика, образование,наука,
култура и духовни дейности”.
След извършеното гласуване, на основание чл.17,ал.1, т.5 и във връзка с чл.21, ал.1, т.23 от
ЗМСМА, както и с Плана за работа на Общински съвет-Радомир и приоритетно заложените
теми за разглеждане на заседания през 2019 година, Общински съвет-Радомир прие

Р Е Ш Е Н И Е № 96
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-РАДОМИР ПРИЕМА Информация за
функционирането и развитието на културните институции в
Община Радомир за 2018 година.

/общ брой съветници-21, присъствали по време на гласуването-15/
/“за“ – 15, „против“- няма, „въздържал се“ – няма/

СВЕТОСЛАВ КИРИЛОВ/П/

Председател на Общински съвет-Радомир

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РАДОМИР
ОБЛАСТ ПЕРНИК
град Радомир 2400, площад ”Свобода” № 20,
тел./факс: 359 777 823 70, тел: 359 777 80 080
e-mail: obs_radomir@abv.bg

Р Е Ш Е Н И Е № 97
28.05.2019 г.
ПРОТОКОЛ №6
Общински съвет-Радомир на свое заседание, проведено на 28.05.2019 г., обсъди първа
точка от дневния ред – Докладни записки, Докладна записка вх.№ С-114/16.05.2019г.,
относно, приемане на проект на правилник за реда за подаване на предложения и
вземане на решения от Общински съвет за изграждане и поставяне на паметници,
мемориални знаци и художествени пластики на територията на 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 „Обществен ред, законност, местно самоуправление и общинска собственост“.
След извършеното гласуване, на основание чл.17, ал.1, т.5 и чл.21, ал.1 и ал.2 от ЗМСМА
приема Правилник за реда за подаване на предложения и вземане на решения от Общински съвет,
за изграждане и поставяне на паметници, мемориални знаци и художествени пластики на
територията на Община Радомир, Общински съвет-Радомир прие

Р Е Ш Е Н И Е № 97
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-РАДОМИР ПРИЕМА Правилник за реда
за подаване на предложения и вземане на решения от ОБЩИНСКИ
СЪВЕТ, за изграждане и поставяне на паметници, мемориални знаци
и художествени пластики на територията на Община Радомир.

/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
ОБЛАСТ ПЕРНИК
град Радомир 2400, площад ”Свобода” № 20,
тел./факс: 359 777 823 70, тел: 359 777 80 080
e-mail: obs_radomir@abv.bg

Р Е Ш Е Н И Е № 98
28.05.2019 г.
ПРОТОКОЛ №6
Общински съвет-Радомир на свое заседание, проведено на 28.05.2019 г., обсъди първа
точка от дневния ред – Докладни записки, Докладна записка вх.№ С-111/15.05.2019г.,
относно, изпълнение на проект „Социално-икономическа и образователна интеграция
на уязвими групи на територията на община Радомир“, по договор за безвъзмездна
финансова помощ по процедура „Социално-икономическа интеграция на уязвими групи.
Интегрирани мерки за подобряване достъпа до образование“ – Компонент 1,
Оперативна програма 1 „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г., приоритетна ос
2 „Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване“, с вносител:
Пламен Алексиев-кмет на община Радомир, както и становищата на ПК
„Здравеопазване,социална политика, образование,наука, култура и духовни дейности” и
ПК „Европейски, национални и други програми и проекти, работа с децата и младежта,
спорт и туризъм”.
След извършеното поименно гласуване, на основание чл.21,ал.1, т.8 и т.23 от ЗМСМА,
Общински съвет-Радомир прие

Р Е Ш Е Н И Е № 98
1.ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-РАДОМИР ДАВА СЪГЛАСИЕ да бъде създаден
Център „Равен старт” за времето от май 2019 година до края на проекта –
31.12.2020 година.
2.ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-РАДОМИР ДАВА СЪГЛАСИЕ за безвъзмездно
ползване на общински имот, представляващ помещение, находящо се в старата
сграда на общината с адрес: град Радомир, пл. „Свобода” №20, етаж 1, стая №
2, за нуждите на новосъздадения Център „Равен старт” в изпълнение на проекта.

/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
ОБЛАСТ ПЕРНИК
град Радомир 2400, площад ”Свобода” № 20,
тел./факс: 359 777 823 70, тел: 359 777 80 080
e-mail: obs_radomir@abv.bg

Р Е Ш Е Н И Е № 99
28.05.2019 г.
ПРОТОКОЛ №6
Общински съвет-Радомир на свое заседание, проведено на 28.05.2019 г., обсъди първа
точка от дневния ред – Докладни записки, Докладна записка вх.№ С-113/15.05.2019г.,
относно, подаване на проектно предложение по процедура за безвъзмездно финансиране
– МИГ-Радомир-Земен, Мярка 2.1.1.3 „Подкрепа за заетост и квалификация на
безработни и неактивни лица от всички възрастови групи“ по оперативна програма
„Развитие на човешките ресурси 2014-2020“, с вносител: Пламен Алексиев-кмет на
община Радомир, както и становищата на ПК „Здравеопазване,социална политика,
образование,наука, култура и духовни дейности” и ПК „Европейски, национални и други
програми и проекти, работа с децата и младежта, спорт и туризъм”.
След извършеното гласуване, на основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, Общински съветРадомир прие

Р Е Ш Е Н И Е № 99
1.ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-РАДОМИР ОДОБРЯВА Община Радомир да
подготви и подаде проектно предложение по процедура за безвъзмездна
финансова помощ BG05M9OP001-1.060 – МИГ-Радомир-Земен, Мярка 2.1.1.3
„Подкрепа на заетост и квалификация на безработни и неактивни лица от
всички възрастови групи” по оперативна програма „Развитие на човешките
ресурси 2014-2020”.
2.ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-РАДОМИР ВЪЗЛАГА на Кмета на Община
Радомир осъществяването на всички дейности, необходими за правилното и
законосъобразно изпълнение на решението.

/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
ОБЛАСТ ПЕРНИК
град Радомир 2400, площад ”Свобода” № 20,
тел./факс: 359 777 823 70, тел: 359 777 80 080
e-mail: obs_radomir@abv.bg

Р Е Ш Е Н И Е № 100
28.05.2019 г.
ПРОТОКОЛ №6
Общински съвет-Радомир на свое заседание, проведено на 28.05.2019 г., обсъди първа
точка от дневния ред – Докладни записки, Докладна записка вх.№ С-121/16.05.2019г.,
относно, подаване на проектно предложение по процедура за безвъзмездно финансиране
МИГ-Радомир-Земен, мярка 2.2.3. „По-добра грижа за хора с увреждания и хора над 65 г.
в невъзможност за самообслужване“ по ОП „Развитие на човешките ресурси 2014-2020“,
с вносител: Пламен Алексиев-кмет на община Радомир, както и становищата на ПК
„Здравеопазване,социална политика, образование,наука, култура и духовни дейности” и
ПК „Европейски, национални и други програми и проекти, работа с децата и младежта,
спорт и туризъм”.
След извършеното гласуване, на основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, Общински съветРадомир прие

Р Е Ш Е Н И Е № 100
1. ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-РАДОМИР ОДОБРЯВА Община Радомир да
подготви и подаде проектно предложение по Приоритетна ос 2 „Намаляване на
бедността и насърчаване на социалното включване”, процедура за безвъзмездна
финансова помощ BG05M9OP001-2.055 МИГ-Радомир-Земен, Мярка 2.2.3. „Подобра грижа за хора с увреждания и хора над 65 г. в невъзможност за
самообслужване” по оперативна програма „Развитие на човешките ресурси
2014-2020”.
2. ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-РАДОМИР ВЪЗЛАГА на Кмета на Община
Радомир осъществяването на всички дейности, необходими за правилното и
законосъобразно изпълнение на решението.

/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

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РАДОМИР
ОБЛАСТ ПЕРНИК
град Радомир 2400, площад ”Свобода” № 20,
тел./факс: 359 777 823 70, тел: 359 777 80 080
e-mail: obs_radomir@abv.bg

Р Е Ш Е Н И Е № 101
28.05.2019 г.
ПРОТОКОЛ №6
Общински съвет-Радомир на свое заседание, проведено на 28.05.2019 г., обсъди първа
точка от дневния ред – Докладни записки, Докладна записка вх.№ С-116/16.05.2019г.,
относно, прието решение № 132/17.09.2010 г. на Общински съвет-Радомир за
предоставяне за управление на СУ „Св.Св.Кирил и Методий“ град Радомир сградният
фонд на НУ „Любословие“ град Радомир, с вносител: Пламен Алексиев-кмет на община
Радомир, както и становището на ПК „Обществен ред, законност, местно
самоуправление и общинска собственост“.
След извършеното поименно гласуване, на основание чл.21,ал.1, т.8 и т.8 от ЗМСМА,
Общински съвет-Радомир прие

Р Е Ш Е Н И Е № 101
1. ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-РАДОМИР на основание чл. 21, ал. 1
т. 8 от ЗМСМА, ОТМЕНЯ т. 3 от Решение № 132 по Протокол №
10 от 17.09.2010 г. с което предоставя за управление на СУ „Св. Св.
Кирил и Методий” гр. Радомир, сградния фонд на НУ„Любословие”
гр. Радомир.
2. ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-РАДОМИР ВЪЗЛАГА на Кмета на
Община Радомир да извърши процедура по прекратяване на
договора.
/общ брой съветници-21, присъствали по време на поименното гласуване-17/
/“за“ – 16, „против“- няма, „въздържал се“ – 1/

СВЕТОСЛАВ КИРИЛОВ/П/

Председател на Общински съвет-Радомир

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РАДОМИР
ОБЛАСТ ПЕРНИК
град Радомир 2400, площад ”Свобода” № 20,
тел./факс: 359 777 823 70, тел: 359 777 80 080
e-mail: obs_radomir@abv.bg

Р Е Ш Е Н И Е № 102
28.05.2019 г.
ПРОТОКОЛ №6
Общински съвет-Радомир на свое заседание, проведено на 28.05.2019 г., обсъди първа
точка от дневния ред – Докладни записки, Докладна записка вх.№ С-123/16.05.2019г.,
относно, учредяване на безвъзмездно право на ползване на сдружение с нестопанска цел
„Спортен клуб „Гаврил Радомир“ върху недвижими имоти – публична общинска
собственост, с вносител: Пламен Алексиев-кмет на община Радомир, както и
становищата на ПК „Обществен ред, законност, местно самоуправление и общинска
собственост“ и ПК „Европейски, национални и други програми и проекти, работа с
децата и младежта, спорт и туризъм”.
След извършеното поименно гласуване, на основание чл. 21, ал. 1 т. 8 от ЗМСМА, чл. 39,
ал. 2, 3, 4 от ЗОС и чл. 58 от Наредба за общинската собственост, Общински съвет-Радомир
прие

Р Е Ш Е Н И Е № 102
1. ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-РАДОМИР на основание чл. 21, ал. 1 т.
8 от ЗМСМА, чл. 39, ал. 2, 3, 4 от ЗОС и чл. 58 от Наредба за
общинската собственост, УЧРЕДЯВА безвъзмездно право на
ползване върху недвижим имот - публична общинска собственост,
представляващ: поземлен имот с идентификатор 61577.501.128 с
площ от 4266 кв.м. по кадастрална карта на гр. Радомир, одобрена
със Заповед № РД-18-75/10.11.2015 г. на Изпълнителен директор на
АГКК, който имот по регулационния план на гр. Радомир, одобрен със
Заповед № 367/28.12.2001 г. на Кмета на Община Радомир и изменен
със Заповед № 140/11.02.2019 г. на Кмета на Община Радомир,
представлява УПИ III в кв. 92, отреден за спортно - образователен
център, ведно с изградените в поземления имот сгради, а именно:
сграда с идентификатор 61577.501.128.1, със застроена площ от 546
кв.м. на два етажа и сграда с идентификатор 61577.501.128.2, със
застроена площ от 551 кв.м.на два етажа, актуван с АОС №
3698/14.08.2017 г. на Сдружение с нестопанска цел „СПОРТЕН КЛУБ
„ГАВРИЛ РАДОМИР”, ЕИК 176924075, със седалище и адрес на

управление, гр. Радомир, ул. „Пирин” № 63, представлявано от
Симеон Методиев Симеонов – председател, за дейности свързани с
развитието на спорта и здравословния начин на живот във всички
възрастови групи към различните видове спорт, за срок от 10 /десет/
години.
2. ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-РАДОМИР ВЪЗЛАГА на Кмета на
Община Радомир да сключи договор за безвъзмездно право на
ползване със Сдружение с нестопанска цел „СПОРТЕН КЛУБ
„ГАВРИЛ РАДОМИР” представлявано от Симеон Методиев
Симеонов – председател.
/общ брой съветници-21, присъствали по време на поименното гласуване-17/
/“за“ – 16, „против“- няма, „въздържал се“ – 1/

СВЕТОСЛАВ КИРИЛОВ/П/

Председател на Общински съвет-Радомир

ОБЛАСТ ПЕРНИК
град Радомир 2400, площад ”Свобода” № 20,
тел./факс: 359 777 823 70, тел: 359 777 80 080
e-mail: obs_radomir@abv.bg

Р Е Ш Е Н И Е № 103
28.05.2019 г.
ПРОТОКОЛ №6
Общински съвет-Радомир на свое заседание, проведено на 28.05.2019 г., обсъди първа
точка от дневния ред – Докладни записки, Докладна записка вх.№ С-117/16.05.2019г.,
относно, отдаване под наем на общински имот-публична общинска собственост –
общинско помещение /лавка за закуски и ученически принадлежности/, находящо се в
сградата на ОУ „Христо Смирненски“ 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, на основание чл. 14, ал. 7 от Закона за Общинската
собственост и във връзка с чл. 23, ал. 5 от Наредба за общинската собственост, Общински съветРадомир прие

Р Е Ш Е Н И Е № 103
1. ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-РАДОМИР на основание чл. 21, ал. 1, т.
8 от ЗМСМА, чл. 14, ал. 7 от Закона за Общинската собственост и
във връзка с чл. 23, ал. 5 от Наредба за общинската собственост
ДАВА СЪГЛАСИЕ за отдаване под наем чрез публично оповестен
търг с явно наддаване на общински имот - публична общинска
собственост, представляващ общинско помещение–лавка за закуски
и ученически принадлежности, находящо се в сградата на ОУ
„Христо Смирненски“ гр. Радомир с площ от 8 кв.м., за извършване на
търговска дейност при първоначална месечна наемна цена в размер
на 64.00 лв. /шестдесет и четири лева/, без включен ДДС, определена
на основание чл. 3 от Тарифа за определяне на наемните цени на
общински имоти на територията на Община Радомир, отдавани
под наем по реда на Наредба за общинската собственост, приета с
Решение № 87/30.04.2019 г. на Общински съвет–Радомир, за срок от 5
/пет/ години.
2.ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-РАДОМИР ВЪЗЛАГА на Кмета на
Община Радомир да проведе процедурата по търга, съгласно Наредба

за общинската собственост и сключи договор за наем 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

ОБЛАСТ ПЕРНИК
град Радомир 2400, площад ”Свобода” № 20,
тел./факс: 359 777 823 70, тел: 359 777 80 080
e-mail: obs_radomir@abv.bg

Р Е Ш Е Н И Е № 104
28.05.2019 г.
ПРОТОКОЛ №6
Общински съвет-Радомир на свое заседание, проведено на 28.05.2019 г., обсъди първа
точка от дневния ред – Докладни записки, Докладна записка вх.№ С-119/16.05.2019г.,
относно, продажба на общинско жилище – апартамент, находящ се в град Радомир,
ж.к.“Тракия“ бл.4, вх.Б, ет.7, ап.41, 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. 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,
Общински съвет-Радомир прие

Р Е Ш Е Н И Е № 104
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 61577.505.1155.1.41 /шестдесет и
една хиляди петстотин седемдесет и седем, точка, петстотин и
пвт, точка, хиляда сто петдесет и пет, точка, едно, точка,
четиридесет и едно/ 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. „Тракия” бл. 4, вх. Б, ет. 7, ап. 41, 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 71.61 кв.м. /седемдесет и едно цяло и шестдесет и една
стотни квадратни метра/ ведно с 1.44 % идеални части от общите
части на сградата и правото на строеж върху припадащата се част
от терена, мазе № 41 /четиридесет и едно/, с площ от 1.44 кв.м. /едно
цяло и четиридесет и четири стотни квадратни метра/, актуван с

АОС № 3969/11.02.2019 г., при съседни самостоятелни обекти в
сградата: на същия етаж: 61577.505.1155.1.20, 61577.505.1155.1.42 под
обекта: 61577.505.1155.1.38, над обекта: 61577.505.1155.1.44, който
обект по предходен АОС № 175/06.02.1998 г. издаден от Община
Радомир представлява АПАРТАМЕНТ № 41 /четиридесет и едно/, на
7 /седми/ етаж, вход Б, находящ се в гр. Радомир, ж.к. „Тракия” бл. 4,
който апартамент се състои от две стаи, кухня и сервизни
помещения, със застроена площ на жилището 71.61 кв.м. /седемдесет и
едно цяло и шестдесет и една стотни квадратни метра/ вкл.
балкони, заедно с
прилежащото избено помещение № 41 със
застроена площ 1.44 кв.м. /едно цяло и четиридесет и четири стотни
квадратни метра/, както и 1.44 % 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. № 42 и
стълбище, изток – двор и ап. № 42 , юг – ап. от вх. А, запад – двор и
при граници на избеното помещение /мазе/ № 41: север - АС, изток –
коридор, юг – стълбище и запад – стълбище на Емил Николов
Никифоров с постоянен адрес, гр. Радомир, ж.к. „Тракия” бл. 4, вх. Б,
ет. 7 за сумата от 17 321.03 лв. /седемнадесет хиляди триста
двадесет и един лева и три стотинки/, без включен ДДС, определена
от лицензиран експерт оценител и утвърдена от Общински съвет Радомир.
2.ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-РАДОМИРВЪЗЛАГА на Кмета на
Община Радомир да сключи договор за продажба

/общ брой съветници-21, присъствали по време на поименното гласуване-14/
/“за“ – 12, „против“- няма, „въздържал се“ – 2/

СВЕТОСЛАВ КИРИЛОВ/П/

Председател на Общински съвет-Радомир

ОБЛАСТ ПЕРНИК
град Радомир 2400, площад ”Свобода” № 20,
тел./факс: 359 777 823 70, тел: 359 777 80 080
e-mail: obs_radomir@abv.bg

Р Е Ш Е Н И Е № 105
28.05.2019 г.
ПРОТОКОЛ №6
Общински съвет-Радомир на свое заседание, проведено на 28.05.2019 г., обсъди първа
точка от дневния ред – Докладни записки, Докладна записка вх.№ С-120/16.05.2019г.,
относно, продажба на общинска недвижима собственост – УПИ III-общ. в кв.77 по плана
на село Дрен, Община Радомир, с вносител: Пламен Алексиев-кмет на община Радомир,
както и становищата на ПК „Обществен ред, законност, местно самоуправление и
общинска собственост“, ПК „Бюджет, финанси и инвестиционна политика”и ПК
„Стопанска политика, земеделие, гори, екология, устройство на територията,
строителство, транспорт, приватизационен и следприватизационен контрол“.
След извършеното поименно гласуване, на основание 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, Общински съветРадомир прие

Р Е Ш Е Н И Е № 105
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 IІІ-общ. в кв.
77 по плана на с. Дрен, Община Радомир с площ от 922 кв.м., отреден за
жилищно строителство, одобрен със Заповед № ІІІ-336/08.06.1964 г. на ОНСПерник, при граници: север – улица с ок 1217, ок 1218 и ок 1219, изток – УПИ IVобщ. от кв. 77, юг - УПИ XIII-общ. и УПИ XIV-общ. от кв. 77 и запад – УПИ II-общ.
от кв. 77, актуван с АОС № 3974/25.02.2019 г. на Михаил Златков Попов, с
постоянен адрес гр. София, кв. „Банишора“ бл. 28, вх. А, ет. 7, ап. 34 за сумата от
5 037.81 лв. /пет хиляди и тридесет и седем лева и осемдесет и една 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

ОБЛАСТ ПЕРНИК
град Радомир 2400, площад ”Свобода” № 20,
тел./факс: 359 777 823 70, тел: 359 777 80 080
e-mail: obs_radomir@abv.bg

Р Е Ш Е Н И Е № 106
28.05.2019 г.
ПРОТОКОЛ №6
Общински съвет-Радомир на свое заседание, проведено на 28.05.2019 г., обсъди първа
точка от дневния ред – Докладни записки, Докладна записка вх.№ С-112/15.05.2019г.,
относно, предоставяне на имоти, придобити от общината по реда на чл.19, ал.2 от
ЗСПЗЗ по искане на ОС „З“ – град Радомир на граждани-имоти в землището на село
Долна Диканя, на наследниците на Владимир Тодоров Ваклинов – бивш жител на село
Долна Диканя, с вносител: Пламен Алексиев-кмет на община Радомир, както и
становищата на ПК „Обществен ред, законност, местно самоуправление и общинска
собственост“ и ПК „Стопанска политика, земеделие, гори, екология, устройство на
територията, строителство, транспорт, приватизационен и следприватизационен
контрол“.
След извършеното поименно гласуване, Общински съвет-Радомир прие

Р Е Ш Е Н И Е № 106
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-РАДОМИР ПРЕДОСТАВЯ на наследниците на
Владимир Тодоров Ваклинов, бивш жител на с.Долна Диканя:
1.Имот с идентификатор 22085.11.41, с площ от 404 кв.м., с начин на
трайно ползване ливада, находящ се в землището на с.Долна Диканя, в
местността „Матица“, съответстващ на имот с позиция № 1 по Решение №
08/22.06.1993 г. на Поземлена комисия гр.Радомир, при граници и съседи: имот с
идентификатор №№ 22085.11.1; 22085.11.2; 22085.11.3; 22085.11.9901; 22085.11.273;
22085.11.5, съгласно скица № 15-213068/12.03.2019г., на АГКК гр.Перник, скица проект за обединяване на имоти с идентификатори 38265.11.1 и имот с
идентификатор 22085.11.4, по кадастралната карта и кадастралните регистри
на с.Долна Диканя на „Сървей груп” ЕООД и скица - проект за изменение на
кадастралната карта и кадастралните регистри на с.Долна Диканя от януари
2019г., актуван с АОС № 3981/03.04.2019г., придобит от Общината по реда на
чл.19, ал.2 от ЗСПЗЗ.
2.Имот с идентификатор 22085.11.40, с площ от 297 кв.м., с начин на
трайно ползване ливада, находящ се в землището на с.Долна Диканя, в
местността „Матица“, съответстващ на имот с позиция № 3 по Решение №
08/22.06.1993 г. на Поземлена комисия гр.Радомир, при граници и съседи: имот с
идентификатор №№ 22085.11.1; 22085.11.2; 22085.11.3; 22085.11.9901; 22085.11.273;
22085.11.5, съгласно скица № 15-213068/12.03.2019г., на АГКК гр.Перник, скица проект за обединяване на имоти с идентификатори 38265.11.1 и имот с
идентификатор 22085.11.4, по кадастралната карта и кадастралните регистри
на с.Долна Диканя на „Сървей груп” ЕООД и скица - проект за изменение на

кадастралната карта и кадастралните регистри на с.Долна Диканя от януари
2019г., актуван с АОС № 3981/03.04.2019г., придобит от Общината по реда на
чл.19, ал.2 от ЗСПЗЗ.
3.Имот с идентификатор 22085.11.42, с площ от 1134 кв.м., с начин на
трайно ползване ливада, находящ се в землището на с.Долна Диканя, в
местността „Векята“, съответстващ на имот с позиция № 4 по Решение №
08/22.06.1993 г. на Поземлена комисия гр.Радомир, при граници и съседи: имот с
идентификатор №№ 22085.11.1; 22085.11.2; 22085.11.3; 22085.11.9901; 22085.11.273;
22085.11.5, съгласно скица № 15-213068/12.03.2019г., на АГКК гр.Перник, скица проект за обединяване на имоти с идентификатори 38265.11.1 и имот с
идентификатор 22085.11.4, по кадастралната карта и кадастралните регистри
на с.Долна Диканя на „Сървей груп” ЕООД и скица - проект за изменение на
кадастралната карта и кадастралните регистри на с.Долна Диканя от януари
2019г., актуван с АОС № 3981/03.04.2019г., придобит от Общината по реда на
чл.19, ал.2 от ЗСПЗЗ.
4.Имот с идентификатор 22085.11.1, с площ от 566 кв.м., с начин на
трайно ползване ливада, находящ се в землището на с.Долна Диканя, в
местността „Матица“, съответстващ на имот с позиция № 2 по Решение №
08/22.06.1993 г. на Поземлена комисия гр.Радомир, при граници и съседи: имот с
идентификатор №№ 22085.11.128; 22085.11.2; 22085.11.4; 22085.11.273, съгласно
скица № 15-213062/12.03.2019г., на АГКК гр.Перник, скица - проект за обединяване
на имоти с идентификатори 38265.11.1 и имот с идентификатор 22085.11.4, по
кадастралната карта и кадастралните регистри на с.Долна Диканя на „Сървей
груп” ЕООД и скица - проект за изменение на кадастралната карта и
кадастралните регистри на с.Долна Диканя от януари 2019г., актуван с АОС №
3980/03.04.2019г., придобит от Общината по реда на чл.19, ал.2 от ЗСПЗЗ.

/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

ОБЛАСТ ПЕРНИК
град Радомир 2400, площад ”Свобода” № 20,
тел./факс: 359 777 823 70, тел: 359 777 80 080
e-mail: obs_radomir@abv.bg

Р Е Ш Е Н И Е № 107
28.05.2019 г.
ПРОТОКОЛ №6
Общински съвет-Радомир на свое заседание, проведено на 28.05.2019 г., обсъди първа
точка от дневния ред – Докладни записки, Докладна записка вх.№ С-125/22.05.2019г.,
относно, отпускане на финансова помощ на Боряна Йорданова Димитрова, жител на
село Борнарево, Община Радомир, с вносител: Светослав Кирилов-председател на
Общински съвет-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 1,чл.2, ал.1 от Правила за реда и начина за отпускане на еднократна
финансова помощ решение на Общински съвет-Радомир и заявление вх. № ФД-94-00127/20.05.2019 г. Общински съвет-Радомир прие

Р Е Ш Е Н И Е № 107
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-РАДОМИР ДАВА СЪГЛАСИЕ да бъде отпусната финансова
помощ в размер на 1 120 /хиляда сто и двадесет/ лева на Боряна Йорданова Димитрова,
жител на село Борнарево, община Радомир.

/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

