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
30.06.2020 г.
П Р О Т О К О Л № 10
Общински съвет-Радомир на свое заседание, проведено на 30.06.2020г. ,
обсъди и прие на основание чл.28, ал.1 от ЗМСМА и чл.70, ал.2 и ал.4 от

Правилника за организацията и дейността на Общински съвет-Радомир,
неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация.
Р Е Ш Е Н И Е № 139
ОБЩИНСКИ
СЪВЕТ-РАДОМИР
ПРИЕМА
заседание на Общинския съвет да бъде закрито.

днешното

/общ брой съветници-17, присъствали по време на гласуването – 17/
/”за”- 17,“против”- няма, “въздържал се”- няма/

СВЕТОСЛАВ КИРИЛОВ/П/
Председател на Общински съвет-Радомир

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РАДОМИР

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

Р Е Ш Е Н И Е № 140
30.06.2020 г.
П Р О Т О К О Л № 10
Общински съвет-Радомир на свое заседание, проведено на 30.06.2020г. ,
обсъди първа точка от дневния ред –Докладни записки, Докладна записка,
вх.№ С-144/26.06.2020 г., относно възстановяване на резервното водоподаване
от ПС „Крапец“ за град Радомир, с оглед избягване възникването на бедствена
ситуация, с вносител: Пламен Алексиев-кмет на община Радомир.

След станалите разисквания и извършеното гласуване, на
основание чл.21, ал.1,т.23 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация, Общински съвет-Радомир прие
Р Е Ш Е Н И Е № 140
1.ОБЩИНСКИ
СЪВЕТ-РАДОМИР
ДАВА
СЪГЛАСИЕ
община Радомир да предприеме необходимите административни и
правни действия, регламентирани в чл.198б от Закона за водите,
във връзка с чл.85 от Закона за устройство на територията по
възстановяване на резервното водоподаване от ПС „Крапец“ за
град Радомир, като по този начин се върне неговият статут на
резервен водоизточник.
2.ВЪЗЛАГА на Кмета на община Радомир да представи
настоящото решение на Министъра на регионалното развитие и
благоустройството, Министъра на околната среда и водите,
Кмета на община Перник, Общински съвет-Перник и
„Водоснабдяване и канализация“ООД град Перник.
3.Изпълнението на настоящото решение се възлага на Кмета
на община Радомир.
/общ брой съветници-17, присъствали по време на гласуването– 17/
/”за”- 17,“против”- няма, “въздържал се”- няма/

СВЕТОСЛАВ КИРИЛОВ/П/
Председател на Общински съвет-Радомир

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

Р Е Ш Е Н И Е № 141
30.06.2020 г.
П Р О Т О К О Л № 10
Общински съвет-Радомир на свое заседание, проведено на 30.06.2020г. ,
обсъди първа точка от дневния ред –Докладни записки, Доклад, вх.№ С58/19.03.2020 г., за осъществените дейности и Отчет за изразходваните
средства през 2019 година на НЧ „Народна просвета-1945“ село Червена
могила, община Радомир, с вносител: Златка Деянова – председател на
читалищното настоятелство,както и становищата на ПК „Здравеопазване,
социална политика, образование, наука,култура и духовни дейности“ и
ПК“Бюджет, финанси и инвестиционна политика“.

След станалите разисквания и извършеното поименно гласуване,
на основание чл.26А, ал.4 от Закона за народните читалища, Общински
съвет-Радомир прие
Р Е Ш Е Н И Е № 141

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-РАДОМИР ПРИЕМА Доклад за
осъществените дейности и Отчет за изразходваните средства
през 2019 година на НЧ „Народна просвета 1945“ село Червена
могила, община Радомир.
/общ брой съветници-17, 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
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
30.06.2020 г.
П Р О Т О К О Л № 10
Общински съвет-Радомир на свое заседание, проведено на 30.06.2020г. ,
обсъди първа точка от дневния ред –Докладни записки, Доклад, вх.№ С59/19.03.2020 г., за осъществените дейности и Отчет за изразходваните
средства през 2019 година на НЧ „Напредък 1915“ село Стефаново, община
Радомир, с вносител: Славчо Гебрев – председател на читалищното
настоятелство,както и становищата на ПК „Здравеопазване, социална
политика, образование, наука,култура и духовни дейности“ и ПК“Бюджет,
финанси и инвестиционна политика“.

След станалите разисквания и извършеното поименно гласуване,
на основание чл.26А, ал.4 от Закона за народните читалища, Общински
съвет-Радомир прие
Р Е Ш Е Н И Е № 142

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-РАДОМИР ПРИЕМА Доклад за
осъществените дейности и Отчет за изразходваните средства
през 2019 година на НЧ „Напредък 1915“ село Стефаново, община
Радомир.
/общ брой съветници-17, 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
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
30.06.2020 г.
П Р О Т О К О Л № 10
Общински съвет-Радомир на свое заседание, проведено на 30.06.2020г. ,
обсъди първа точка от дневния ред –Докладни записки, Доклад, вх.№ С64/23.03.2020 г., за осъществените дейности и Отчет за изразходваните
средства през 2019 година на НЧ „Христо Ботев-1928“ град Радомир,
кв.“Върба“, с вносител: Ценка Цонева – председател на читалищното
настоятелство,както и становищата на ПК „Здравеопазване, социална
политика, образование, наука,култура и духовни дейности“ и ПК“Бюджет,
финанси и инвестиционна политика“.

След станалите разисквания и извършеното поименно гласуване,
на основание чл.26А, ал.4 от Закона за народните читалища, Общински
съвет-Радомир прие
Р Е Ш Е Н И Е № 143

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-РАДОМИР ПРИЕМА Доклад за
осъществените дейности и Отчет за изразходваните средства
през 2019 година на НЧ „Христо Ботев-1928“ град Радомир,
кв.“Върба“.
/общ брой съветници-17, 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
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
30.06.2020 г.
П Р О Т О К О Л № 10
Общински съвет-Радомир на свое заседание, проведено на 30.06.2020г. ,
обсъди първа точка от дневния ред –Докладни записки, Доклад, вх.№ С104/12.06.2020 г., за осъществените дейности и Отчет за изразходваните
средства през 2019 година на НЧ „Никола Павлов Корчев-1928“село Долна
Диканя, община Радомир, с вносител: Елинчо Колев – председател на
читалищното настоятелство,както и становищата на ПК „Здравеопазване,
социална политика, образование, наука,култура и духовни дейности“ и
ПК“Бюджет, финанси и инвестиционна политика“.

След станалите разисквания и извършеното поименно гласуване,
на основание чл.26А, ал.4 от Закона за народните читалища, Общински
съвет-Радомир прие
Р Е Ш Е Н И Е № 144

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-РАДОМИР ПРИЕМА Доклад за
осъществените дейности и Отчет за изразходваните средства
през 2019 година на НЧ „Никола Павлов Корчев-1928“ село Долна
Диканя, община Радомир.
/общ брой съветници-17, 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
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
30.06.2020 г.
П Р О Т О К О Л № 10
Общински съвет-Радомир на свое заседание, проведено на 30.06.2020г. ,
обсъди първа точка от дневния ред –Докладни записки, Доклад, вх.№ С106/12.06.2020 г., за осъществените дейности и Отчет за изразходваните
средства през 2019 година на НЧ „Напредък 1895“град Радомир, с вносител:
Георги Щалиянов – председател на читалищното настоятелство,както и
становищата на ПК „Здравеопазване, социална политика, образование,
наука,култура и духовни дейности“ и ПК“Бюджет, финанси и инвестиционна
политика“.

След станалите разисквания и извършеното поименно гласуване,
на основание чл.26А, ал.4 от Закона за народните читалища, Общински
съвет-Радомир прие
Р Е Ш Е Н И Е № 145

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-РАДОМИР ПРИЕМА Доклад за
осъществените дейности и Отчет за изразходваните средства
през 2019 година на НЧ „Напредък 1895“ град Радомир.
/общ брой съветници-17, 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
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
30.06.2020 г.
П Р О Т О К О Л № 10
Общински съвет-Радомир на свое заседание, проведено на 30.06.2020г. ,
обсъди първа точка от дневния ред –Докладни записки, Доклад, вх.№ С110/15.06.2020 г., за осъществените дейности и Отчет за изразходваните
средства през 2019 година на НЧ „Христо Ботев-1928“ село Копаница, община
Радомир, с вносител: Мирослав Мирчев – председател на читалищното
настоятелство,както и становищата на ПК „Здравеопазване, социална
политика, образование, наука,култура и духовни дейности“ и ПК“Бюджет,
финанси и инвестиционна политика“.

След станалите разисквания и извършеното поименно гласуване,
на основание чл.26А, ал.4 от Закона за народните читалища, Общински
съвет-Радомир прие
Р Е Ш Е Н И Е № 146

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-РАДОМИР ПРИЕМА Доклад за
осъществените дейности и Отчет за изразходваните средства
през 2019 година на НЧ „Христо Ботев-1928“ село Копаница,
община Радомир.
/общ брой съветници-17, 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
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
30.06.2020 г.
П Р О Т О К О Л № 10
Общински съвет-Радомир на свое заседание, проведено на 30.06.2020г. ,
обсъди първа точка от дневния ред –Докладни записки, Доклад, вх.№ С111/15.06.2020 г., за осъществените дейности и Отчет за изразходваните
средства през 2019 година на НЧ „Евлоги Агайн 1927“ село Владимир, община
Радомир, с вносител: Сашко Карамиджанов – председател на читалищното
настоятелство,както и становищата на ПК „Здравеопазване, социална
политика, образование, наука,култура и духовни дейности“ и ПК“Бюджет,
финанси и инвестиционна политика“.

След станалите разисквания и извършеното поименно гласуване,
на основание чл.26А, ал.4 от Закона за народните читалища, Общински
съвет-Радомир прие
Р Е Ш Е Н И Е № 147

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-РАДОМИР ПРИЕМА Доклад за
осъществените дейности и Отчет за изразходваните средства
през 2019 година на НЧ „Евлоги Агайн 1927“ село Владимир, община
Радомир.
/общ брой съветници-17, 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
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
30.06.2020 г.
П Р О Т О К О Л № 10
Общински съвет-Радомир на свое заседание, проведено на 30.06.2020г. ,
обсъди първа точка от дневния ред –Докладни записки, Доклад, вх.№ С112/15.06.2020 г., за осъществените дейности и Отчет за изразходваните
средства през 2019 година на НЧ „Отец Паисий 1927“ село Извор, община
Радомир, с вносител: Румен Мирчев – председател на читалищното
настоятелство,както и становищата на ПК „Здравеопазване, социална
политика, образование, наука,култура и духовни дейности“ и ПК“Бюджет,
финанси и инвестиционна политика“.

След станалите разисквания и извършеното поименно гласуване,
на основание чл.26А, ал.4 от Закона за народните читалища, Общински
съвет-Радомир прие
Р Е Ш Е Н И Е № 148

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-РАДОМИР ПРИЕМА Доклад за
осъществените дейности и Отчет за изразходваните средства
през 2019 година на НЧ „Отец Паисий 1927“ село Извор, община
Радомир.
/общ брой съветници-17, 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
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
30.06.2020 г.
П Р О Т О К О Л № 10
Общински съвет-Радомир на свое заседание, проведено на 30.06.2020г. ,
обсъди първа точка от дневния ред –Докладни записки, Доклад, вх.№ С113/15.06.2020 г., за осъществените дейности и Отчет за изразходваните
средства през 2019 година на НЧ „Просвета 1928“ село Кондофрей, община
Радомир, с вносител: М.Миланова – председател на читалищното
настоятелство,както и становищата на ПК „Здравеопазване, социална
политика, образование, наука,култура и духовни дейности“ и ПК“Бюджет,
финанси и инвестиционна политика“.

След станалите разисквания и извършеното поименно гласуване,
на основание чл.26А, ал.4 от Закона за народните читалища, Общински
съвет-Радомир прие
Р Е Ш Е Н И Е № 149

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-РАДОМИР ПРИЕМА Доклад за
осъществените дейности и Отчет за изразходваните средства
през 2019 година на НЧ „Просвета 1928“ село Кондофрей, община
Радомир.
/общ брой съветници-17, 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
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
30.06.2020 г.
П Р О Т О К О Л № 10
Общински съвет-Радомир на свое заседание, проведено на 30.06.2020г. ,
обсъди първа точка от дневния ред –Докладни записки, Доклад, вх.№ С114/15.06.2020 г., за осъществените дейности и Отчет за изразходваните
средства през 2019 година на НЧ „Светлина 1936““ село Прибой, община
Радомир, с вносител: Николай Андонов – председател на читалищното
настоятелство,както и становищата на ПК „Здравеопазване, социална
политика, образование, наука,култура и духовни дейности“ и ПК“Бюджет,
финанси и инвестиционна политика“.

След станалите разисквания и извършеното поименно гласуване,
на основание чл.26А, ал.4 от Закона за народните читалища, Общински
съвет-Радомир прие
Р Е Ш Е Н И Е № 150

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-РАДОМИР ПРИЕМА Доклад за
осъществените дейности и Отчет за изразходваните средства
през 2019 година на НЧ „Светлина 1936“ село Прибой, община
Радомир.
/общ брой съветници-17, 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
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
30.06.2020 г.
П Р О Т О К О Л № 10
Общински съвет-Радомир на свое заседание, проведено на 30.06.2020г. ,
обсъди първа точка от дневния ред –Докладни записки, Доклад, вх.№ С115/15.06.2020 г., за осъществените дейности и Отчет за изразходваните
средства през 2019 година на НЧ „Светлина 1925““ село Дебели лаг, община
Радомир, с вносител: Роза Кръстева – председател на читалищното
настоятелство,както и становищата на ПК „Здравеопазване, социална
политика, образование, наука,култура и духовни дейности“ и ПК“Бюджет,
финанси и инвестиционна политика“.

След станалите разисквания и извършеното поименно гласуване,
на основание чл.26А, ал.4 от Закона за народните читалища, Общински
съвет-Радомир прие
Р Е Ш Е Н И Е № 151

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-РАДОМИР ПРИЕМА Доклад за
осъществените дейности и Отчет за изразходваните средства
през 2019 година на НЧ „Светлина 1925“ село Дебели лаг, община
Радомир.
/общ брой съветници-17, 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
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
30.06.2020 г.
П Р О Т О К О Л № 10
Общински съвет-Радомир на свое заседание, проведено на 30.06.2020г. ,
обсъди първа точка от дневния ред –Докладни записки, Доклад, вх.№ С116/15.06.2020 г., за осъществените дейности и Отчет за изразходваните
средства през 2019 година на НЧ „Благой Гебрев 1905“ село Друган, община
Радомир, с вносител: Евдокия Пиперкова – председател на читалищното
настоятелство,както и становищата на ПК „Здравеопазване, социална
политика, образование, наука,култура и духовни дейности“ и ПК“Бюджет,
финанси и инвестиционна политика“.

След станалите разисквания и извършеното поименно гласуване,
на основание чл.26А, ал.4 от Закона за народните читалища, Общински
съвет-Радомир прие
Р Е Ш Е Н И Е № 152

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-РАДОМИР ПРИЕМА Доклад за
осъществените дейности и Отчет за изразходваните средства
през 2019 година на НЧ „Благой Гебрев 1905“ село Друган, община
Радомир.
/общ брой съветници-17, 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
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
30.06.2020 г.
П Р О Т О К О Л № 10
Общински съвет-Радомир на свое заседание, проведено на 30.06.2020г. ,
обсъди първа точка от дневния ред –Докладни записки, Доклад, вх.№ С117/15.06.2020 г., за осъществените дейности и Отчет за изразходваните
средства през 2019 година на НЧ „Христо Ботев 1938“ село Чуковец, община
Радомир, с вносител: Снежана Донева – председател на читалищното
настоятелство,както и становищата на ПК „Здравеопазване, социална
политика, образование, наука,култура и духовни дейности“ и ПК“Бюджет,
финанси и инвестиционна политика“.

След станалите разисквания и извършеното поименно гласуване,
на основание чл.26А, ал.4 от Закона за народните читалища, Общински
съвет-Радомир прие
Р Е Ш Е Н И Е № 153

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-РАДОМИР ПРИЕМА Доклад за
осъществените дейности и Отчет за изразходваните средства
през 2019 година на НЧ „Христо Ботев 1938“ село Чуковец, община
Радомир.
/общ брой съветници-17, 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
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
30.06.2020 г.
П Р О Т О К О Л № 10
Общински съвет-Радомир на свое заседание, проведено на 30.06.2020г. ,
обсъди първа точка от дневния ред –Докладни записки, Доклад, вх.№ С118/15.06.2020 г., за осъществените дейности и Отчет за изразходваните
средства през 2019 година на НЧ „Зуница-2012“ град Радомир, с вносител:
Светлана Николаева – председател на читалищното настоятелство,както и
становищата на ПК „Здравеопазване, социална политика, образование,
наука,култура и духовни дейности“ и ПК“Бюджет, финанси и инвестиционна
политика“.

След станалите разисквания и извършеното поименно гласуване,
на основание чл.26А, ал.4 от Закона за народните читалища, Общински
съвет-Радомир прие
Р Е Ш Е Н И Е № 154

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-РАДОМИР ПРИЕМА Доклад за
осъществените дейности и Отчет за изразходваните средства
през 2019 година на НЧ „Зуница-2012“ град Радомир.
/общ брой съветници-17, 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
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
30.06.2020 г.
П Р О Т О К О Л № 10
Общински съвет-Радомир на свое заседание, проведено на 30.06.2020г. ,
обсъди първа точка от дневния ред –Докладни записки, Доклад, вх.№ С119/16.06.2020 г., за осъществените дейности и Отчет за изразходваните
средства през 2019 година на НЧ „Васил Левски 1916“ село Кленовик,община
Радомир с вносител: Мариана Симеонова – председател на читалищното
настоятелство,както и становищата на ПК „Здравеопазване, социална
политика, образование, наука,култура и духовни дейности“ и ПК“Бюджет,
финанси и инвестиционна политика“.

След станалите разисквания и извършеното поименно гласуване,
на основание чл.26А, ал.4 от Закона за народните читалища, Общински
съвет-Радомир прие
Р Е Ш Е Н И Е № 155

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-РАДОМИР ПРИЕМА Доклад за
осъществените дейности и Отчет за изразходваните средства
през 2019 година на НЧ „Васил Левски 1916“ село Кленовик, община
Радомир.
/общ брой съветници-17, 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
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
30.06.2020 г.
П Р О Т О К О Л № 10
Общински съвет-Радомир на свое заседание, проведено на 30.06.2020г. ,
обсъди първа точка от дневния ред –Докладни записки, Доклад, вх.№ С136/22.06.2020 г., за осъществените дейности и Отчет за изразходваните
средства през 2019 година на НЧ „Климент Охридски 1915“ село Долни
Раковец,община Радомир с вносител: Симеон Исачки – председател на
читалищното настоятелство,както и становищата на ПК „Здравеопазване,
социална политика, образование, наука,култура и духовни дейности“ и
ПК“Бюджет, финанси и инвестиционна политика“.

След станалите разисквания и извършеното поименно гласуване,
на основание чл.26А, ал.4 от Закона за народните читалища, Общински
съвет-Радомир прие
Р Е Ш Е Н И Е № 156

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-РАДОМИР ПРИЕМА Доклад за
осъществените дейности и Отчет за изразходваните средства
през 2019 година на НЧ „Климент Охридски 1915“ село Долни
Раковец, община Радомир.
/общ брой съветници-17, 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
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
30.06.2020 г.
П Р О Т О К О Л № 10
Общински съвет-Радомир на свое заседание, проведено на 30.06.2020г. ,
обсъди първа точка от дневния ред –Докладни записки, Докладна записка,
вх.№ С-107/15.06.2020 г., относно приемане на общинска програма за закрила на
детето за 2020 година, 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, младежки дейности
и спорт“.

След станалите разисквания и извършеното гласуване, на основание чл.3, ал.1 от
Правилник за прилагане на Закона за закрила на детето, чл.21, ал.1,т.12 от ЗМСМА и чл.5,
т.14 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет-Радомир, неговите
комисии и взаимодействието му с общинската администрация, Общински съвет-Радомир
прие

Р Е Ш Е Н И Е № 157
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-РАДОМИР:
1.ПРИЕМА Общинска програма за закрила на детето за 2020 година.
2.ДОПЪЛВА точка 1.4. от Приоритет II – Осигуряване на равен достъп
до качествена предучилищна подготовка и училищно образование на всички
деца, цел 1, точка 1: Утвърждаване на устойчив модел за повишаване на
обхвата и проследяване посещаемостта на децата от задължителна
образователна възраст в образователната система, със следния текст:
Участие в целеви социални програми за социално подпомагане на
образователния процес на деца и младежи, лишени от родителска грижа, като
индикатор – брой проекти, като отговорни институции – община Радомир и
ЦНСТ за деца без увреждания 1 и 2 село Дрен и като предвидени финансови
средства – в рамките на утвърдения бюджет в целевите програми.
/общ брой съветници-17, присъствали по време на гласуването– 16/
/”за”- 15,“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 № 158
30.06.2020 г.
П Р О Т О К О Л № 10
Общински съвет-Радомир на свое заседание, проведено на 30.06.2020г. ,
обсъди първа точка от дневния ред –Докладни записки, Докладна записка,
вх.№ С-103/02.06.2020 г., относно участие по целева програма за подпомагане
образователния процес на децата и младежите, настанени в социални услуги,
делегирана от държавата дейност от резидентен тип и домове за деца,
лишени от родителска грижа от I до XII клас по реда на чл.27, ал.1,т.2 от
Закона за социално подпомагане, 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, младежки дейности
и спорт“.

След извършеното гласуване, на основание чл.21, ал.1,т.23 от
ЗМСМА, Общински съвет-Радомир прие
Р Е Ш Е Н И Е № 158

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-РАДОМИР:
1.ДАВА СЪГЛАСИЕ община Радомир да подготви и подаде
проектно предложение по Целева програма за подпомагане
образователния процес на децата и младежите, настанени в
социални услуги, делегирана от държавата дейност от резидентен
тип и домове за деца, лишени от родителска грижа от I до XIIклас
по реда на чл.27, ал.1,т.2 от Закона за социално подпомагане,
която се финансира от фонд „Социална закрила“.
2.ВЪЗЛАГА на кмета на община Радомир да подготви
необходимата документация за кандидатстване.
/общ брой съветници-17, присъствали по време на гласуването– 17/
/”за”- 17,“против”- няма, “въздържал се”- няма/

СВЕТОСЛАВ КИРИЛОВ/П/
Председател на Общински съвет-Радомир

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

Р Е Ш Е Н И Е № 159
30.06.2020 г.
П Р О Т О К О Л № 10
Общински съвет-Радомир на свое заседание, проведено на 30.06.2020г. ,
обсъди първа точка от дневния ред –Докладни записки, Докладна записка,
вх.№ С-132/19.06.2020 г., относно състояние и анализ на безработицата в
община Радомир. Обхват и насоченост на програмите за временна трудова
заетост, с вносител: Пламен Алексиев – кмет на община Радомир,както и
становището на ПК „Здравеопазване, социална политика, образование,
наука,култура и духовни дейности“.

След станалите разисквания и извършеното гласуване, на основание
чл.21, ал.2 от ЗМСМА, Общински съвет-Радомир прие
Р Е Ш Е Н И Е № 159

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-РАДОМИР ПРИЕМА Информация за
състоянието и анализ на безработицата в община Радомир.
/общ брой съветници-17, присъствали по време на гласуването– 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 № 160
30.06.2020 г.
П Р О Т О К О Л № 10
Общински съвет-Радомир на свое заседание, проведено на 30.06.2020г. ,
обсъди първа точка от дневния ред –Докладни записки, Докладна записка,
вх.№ С-135/22.06.2020 г., относно утвърждаване на промени в общинската
транспортна схема за осъществяване на обществени превози на пътници с
автобуси, с вносител: Пламен Алексиев – кмет на община Радомир,както и
становищата на ПК“Стопанска политика, земеделие, гори, екология,
устройство на територията, строителство и транспорт“ 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, чл.17, ал.5 от Закона за автомобилните
превози и чл.8, ал.3 и ал.4 от Наредба № 2/15.03.2002 г. за условията и
реда за утвърждаване на транспортни схеми и за осъществяване на
обществени превози на пътници с автобуси, Общински съвет-Радомир
прие
Р Е Ш Е Н И Е № 160
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-РАДОМИР УТВЪРЖДАВА следните
промени в общинската транспортна схема:
Автобусна линия № 2.2 Радомир – Дрен
С начална и крайна спирка ЖП гара – Радомир.
Маршрут: с-ка ЖП гара – Радомир, с-ка Автогара, с-ка пл.
Войнишко въстание, с-ка ж.к. Гърляница, с-ка ЗТМ, с-ка с. Червена
могила, с-ка откл. с. Стефаново, с-ка с. Друган, с-ка с. Владимир,
с-ка с. Долна Диканя, с-ка Мали Дрен, с-ка с. Дрен, с-ка с. Горна
Диканя, с-ка с. Долна Диканя, с-ка с. Друган, с-ка откл. с.
Стефаново, с-ка с. Червена могила, с-ка ЗТМ, с-ка ж.к. Гърляница,
с-ка пл. Войнишко въстание, с-ка Автогара, с-ка ЖП гара –
Радомир.
На съществуващите курсове се правят следните изменения на
часовете на тръгване:
- Делнични дни

от гр. Радомир - 5:50ч.; 12:00ч.; 17:15ч.;
от с. Мали Дрен – 6:45ч.; 12:55ч.; 18:10ч.;
(курса в 12:00ч. е с влизане в с. Владимир на отиване, вторник
и четвъртък се влиза в с. Горна Диканя)
- Събота и неделя (празнични дни)
от гр. Радомир – 7:50ч.; 17:45ч.;
от с. Мали Дрен – 8:50ч.; 18:35ч.;
Автобусна линия № 2.3 Радомир – Чуковец
С начална и крайна спирка ЖП гара – Радомир.
Маршрут: с-ка ЖП гара – Радомир, с-ка Автогара, с-ка пл.
Войнишко въстание, с-ка ж.к. Гърляница, с-ка ЗТМ, с-ка с. Червена
могила, с-ка откл. с. Стефаново, с-ка с. Стефаново, с-ка с. Долни
Раковец, с-ка с. Кондофрей, с-ка с. Чуковец, с-ка с. Гълъбник.
На съществуващите курсове се правят следните изменения на
часовете на тръгване:
- Делнични дни
от гр. Радомир - 6:30ч.; 10:30ч.; 17:00ч.
от с. Гълъбник - 7:10ч.; 17:40ч.;
от с. Долни Раковец – 11:00ч.;
(курса в 17:00ч. от Радомир влиза в мах. Егреците)
(курса в 7:10ч. от Гълъбник влиза в мах. Егреците)
/курса в 10:30ч. от Радомир в четвъртък продължава до с.
Кондофрей /
- Събота и неделя (празнични дни)
от гр. Радомир – 7:40ч.; 16:20ч.;
от с. Гълъбник – 8:20ч.; 17:00ч.;
Автобусна линия № 2.4 Радомир – Поцърненци
Съкращават се курсовете в дните вторник и четвъртък.
Остават курсовете в дните понеделник, сряда и петък с
часове на тръгване:
от гр. Радомир - 9:00ч.; 17:50ч.;
от с. Поцърненци - 9:30ч.; 18:20ч.
Автобусна линия № 1.1 Радомир – Байкалско
На съществуващите курсове се правят следните изменения на
часовете на тръгване:

- Събота
от гр. Радомир - 9:00ч.;
от с. Байкалско - 9:55ч.;
- Неделя
от гр. Радомир - 17:50ч.;
от с. Байкалско - 18:45ч.;
Автобусна линия № 2.1 Градска линия
Курсовете от автобусната линия се изпълняват само в
делнични дни (работни дни).

/общ брой съветници-17, присъствали по време на гласуването– 17/
/”за”- 15,“против”- 2, “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 № 161
30.06.2020 г.
П Р О Т О К О Л № 10
Общински съвет-Радомир на свое заседание, проведено на 30.06.2020г. ,
обсъди първа точка от дневния ред –Докладни записки, Докладна записка,
вх.№ С-133/19.06.2020 г., относно приемане на решение за разрешаване на
промяна на предназначението на имоти, отредени за озеленени площи на
територията на град Радомир, във връзка с проект за модернизация на
железопътната линия „София-Перник-Радомир“, с вносител: Пламен Алексиев
– кмет на община Радомир,както и становищата на ПК“Стопанска
политика, земеделие, гори, екология, устройство на територията,
строителство и транспорт“ и ПК“Обществен ред, законност, местно
самоуправление и общинска собственост“.

След станалите разисквания и извършеното поименно гласуване,
на основание чл.62а, ал.3,т.2 от ЗУТ, Общински съвет-Радомир прие
Р Е Ш Е Н И Е № 161
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-РАДОМИР ИЗРАЗЯВА СЪГЛАСИЕ с
предвижданията на подробен устройствен план за изменение на
план за регулация и застрояване /ПУП-ИПРЗ/ изработен като част
от комплексен проект за инвестиционна инициатива за обект:
МОДЕРНИЗАЦИЯ НА ЖЕЛЕЗОПЪТНАТА ЛИНИЯ „СОФИЯПЕРНИК-РАДОМИР“,
с
който
ще
бъде
променено
предназначението на част от имоти, отредени „за озеленяване“,
съгласно приложения към проекта регистър.
/общ брой съветници-17, присъствали по време на поименното гласуване– 15/
/”за”- 15,“против”- няма, “въздържал се”- няма/

СВЕТОСЛАВ КИРИЛОВ/П/
Председател на Общински съвет-Радомир

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

Р Е Ш Е Н И Е № 162
30.06.2020 г.
П Р О Т О К О Л № 10
Общински съвет-Радомир на свое заседание, проведено на 30.06.2020г. ,
обсъди първа точка от дневния ред –Докладни записки, Докладна записка,
вх.№ С-127/18.06.2020 г., относно учредяване безвъзмездно право на ползване на
имот-частна 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 „Бюджет, финанси и
инвестиционна политика“.

прие

След извършеното поименно гласуване, Общински съвет-Радомир
Р Е Ш Е Н И Е № 162

1.ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-РАДОМИР, на основание чл.21, ал.1,т.8 от
ЗМСМА, чл.39, ал.2,3 и 5 от Закона за общинската собственост, чл.59 от
Наредба за общинската собственост и във връзка с чл.77 от Закона за
държавния бюджет на Република България за 2020 година, ДАВА СЪГЛАСИЕ
да се учреди безвъзмездно право на ползване на общински имот-частна
общинска собственост, представляващ: две помещения и коридор с обща
полезна площ от 29.00 кв.м. от сграда с идентификатор 61577.502.381.1,
находяща се в град Радомир, ул.“Кирил и Методий“ № 17, актувана с АОС №
3407/12.04.2016 г., за приемни на граждани от служителите на териториална
полиция и детска педагогическа стая към РУ-Радомир, за срок от 5 /пет/
години.
2.ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-РАДОМИР ВЪЗЛАГА на кмета на община Радомир
да сключи договор за безвъзмездно право на ползване върху имота с
упълномощен представител на РУ-Радомир.
/общ брой съветници-17, присъствали по време на поименното гласуване– 15/
/”за”- 15,“против”- няма, “въздържал се”- няма/

СВЕТОСЛАВ КИРИЛОВ/П/
Председател на Общински съвет-Радомир

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

Р Е Ш Е Н И Е № 163
30.06.2020 г.
П Р О Т О К О Л № 10
Общински съвет-Радомир на свое заседание, проведено на 30.06.2020г. ,
обсъди първа точка от дневния ред –Докладни записки, Докладна записка,
вх.№ С-131/19.06.2020 г., относно приемане на решение за изработване на ПУП
в обхват поземлен имот с идентификатор 22085.28.13 по кадастралната
карта за землището на село Долна Диканя, община Радомир,с вносител:
Пламен Алексиев – кмет на община Радомир,както и становищата на
ПК“Обществен ред, законност, местно самоуправление и общинска
собственост“и ПК „Стопанска политика, земеделие, гори, екология,
устройство на територията, строителство и транспорт“.

След извършеното гласуване, на основание чл.124а, ал.1 от ЗУТ,
Общински съвет-Радомир прие
Р Е Ш Е Н И Е № 163

1.На основание чл.124а, ал.1 от ЗУТ, във връзка с чл.124б, ал.1
от
ЗУТ,
ОБЩИНСКИ
СЪВЕТ-РАДОМИР
ОДОБРЯВА
приложеното задание за изработване на ПУП-ПЗ за поземлен имот
с идентификатор 22085.28.13 по кадастрална карта за землището
на село Долна Диканя, община Радомир.
2.ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-РАДОМИР, на основание чл.124а, ал.1
от ЗУТ, РАЗРЕШАВА да бъде изработен подробен устройствен
план /ПУП-ПЗ/ в обхват поземлен имот с идентификатор
22085.28.13 по кадастрална карта за землището на село Долна
Диканя, община Радомир, съгласно одобреното в точка 1 на
настоящото решение задание, по възлагане и за сметка на
заинтересованите лица.
При необходимост допълнителни указания по обема и
съдържанието на ПУП-ПЗ да се дадат от главен архитект на
община Радомир.
Съгласно чл.124б, ал.2 от ЗУТ, настоящото решение подлежи
на обявяване посредством оповестяване на общоприетите за

целта места в общинска администрация, публикуване на
интернет страницата на общината и в един местен вестник.
На основание чл.124б, ал.4 от ЗУТ решението на ОБЩИНСКИСЪВЕТ-РАДОМИР по чл.124а, ал.1 не подлежи на оспорване.
/общ брой съветници-17, присъствали по време на гласуването– 15/
/”за”- 15,“против”- няма, “въздържал се”- няма/

СВЕТОСЛАВ КИРИЛОВ/П/
Председател на Общински съвет-Радомир

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

Р Е Ш Е Н И Е № 164
30.06.2020 г.
П Р О Т О К О Л № 10
Общински съвет-Радомир на свое заседание, проведено на 30.06.2020г. ,
обсъди първа точка от дневния ред –Докладни записки, Докладна записка,
вх.№ С-128/18.06.2020 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“Обществен ред, законност, местно самоуправление и
общинска собственост“и ПК „Бюджет, финанси и инвестиционна политика“.

прие

След извършеното поименно гласуване, Общински съвет-Радомир
Р Е Ш Е Н И Е № 164

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 Катерина Лукова Миленкова с постоянен
адрес гр. София, ж.к. „Бъкстон” бл. 7, вх. В, ет. 7, ап. 53, Николай
Симеонов Миленков с постоянен адрес гр. София, ж.к. „Бъкстон”
бл. 7, вх. В, ет. 7, ап. 53 и Елеонора Симеонова Генова с постоянен
адрес гр. София, ул. „проф. Иван Дуйчев” № 25 и Община Радомир,
чрез продажба на частта на общината, представляваща 273/1273
/двеста седемдесет и три от хиляда двеста седемдесет и три/
кв.м. идеални части от поземлен имот № 105.3, по плана на
новообразуваните имоти на с .Долна Диканя, Община Радомир, с
ЕКАТТЕ 22085, одобрен със Заповед № РД-13/18.01.2007 г. на
Областен управител на област Перник, целия с площ от 1273 кв.м.
/хиляда двеста седемдесет и три квадратни метра/, при граници
на целия имот: землищна граница, имот № 22085.01050004-двор,
имот № 22085.01050001-двор, имот № 22085.01050002-двор, чрез

изкупуване частта на общината, като собственици на 273/1273
/двеста седемдесет и три от хиляда двеста седемдесет и три/
кв.м. идеални части от поземлен имот № 105.3, актуван с АОС №
4159/28.04.2020 г., при цена 1 120.53 лв. /хиляда сто и двадесет лева и
петдесет и три 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-17, присъствали по време на поименното гласуване– 15/
/”за”- 15,“против”- няма, “въздържал се”- няма/

СВЕТОСЛАВ КИРИЛОВ/П/
Председател на Общински съвет-Радомир

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

Р Е Ш Е Н И Е № 165
30.06.2020 г.
П Р О Т О К О Л № 10
Общински съвет-Радомир на свое заседание, проведено на 30.06.2020г. ,
обсъди първа точка от дневния ред –Докладни записки, Докладна записка,
вх.№ С-129/18.06.2020 г., относно продажба на общинска недвижима
собственост,с вносител: Пламен Алексиев – кмет на община Радомир,както и
становищата на ПК“Обществен ред, законност, местно самоуправление и
общинска собственост“и ПК „Бюджет, финанси и инвестиционна политика“.

След извършеното поименно гласуване, Общински съвет-Радомир

прие
Р Е Ш Е Н И Е № 165
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 Поземлен имот с идентификатор
61577.504.309 /шестдесет и една хиляди петстотин седемдесет и
седем, точка, петстотин и четири, точка, триста и девет/,
съгласно кадастралната карта и кадастралните регистри,
одобрени със Заповед
РД-18-75/10.11.2015 г. на Изпълнителен
директор на АГКК, адрес на поземления имот: гр. Радомир, ул.
„Витоша” № 2, с площ: 37 кв.м. /тридесет и седем квадратни
метра/, трайно предназначение на територията: Урбанизирана,
начин на трайно ползване: За друг обществен обект, комплекс,
номер по предходен план: 309, квартал 154, парцел VIII, при съседи:
имоти
с
идентификатор
61577.504.305;
61577.504.9571;
61577.504.9587, актуван с АОС № 4202/27.05.2020 г. на Стоянка
Иванова Андонова в качеството и на управител на ЕТ „СТОЯНКА
АНДОНОВА-ФЕЯ-1001“ ЕИК 823053265, със седалище и адрес на
управление гр. Радомир, ж.к. „Гърляница”, бл. 48, ет.3, ап. 9 за
сумата от 1 002.02 лв. /хиляда и два лева и две 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-17, присъствали по време на поименното гласуване– 15/
/”за”- 15,“против”- няма, “въздържал се”- няма/

СВЕТОСЛАВ КИРИЛОВ/П/
Председател на Общински съвет-Радомир

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

Р Е Ш Е Н И Е № 166
30.06.2020 г.
П Р О Т О К О Л № 10
Общински съвет-Радомир на свое заседание, проведено на 30.06.2020г. ,
обсъди първа точка от дневния ред –Докладни записки, Докладна записка,
вх.№ С-130/18.06.2020 г., относно продажба на общинска недвижима
собственост,с вносител: Пламен Алексиев – кмет на община Радомир,както и
становищата на ПК“Обществен ред, законност, местно самоуправление и
общинска собственост“и ПК „Бюджет, финанси и инвестиционна политика“.

След извършеното поименно гласуване, Общински съвет-Радомир

прие
Р Е Ш Е Н И Е № 166
1. 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 Поземлен имот с
идентификатор 61577.505.2233 /шестдесет и една хиляди
петстотин седемдесет и седем, точка, петстотин и пет, точка,
две хиляди двеста тридесет и три/, съгласно кадастралната
карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-1875/10.11.2015 г. на Изпълнителен директор на АГКК, адрес на
поземления имот: гр. Радомир, п.к. 2400, с площ: 4434 кв.м./четири
хиляди четиристотин тридесет и четири квадратни метра/,
трайно предназначение на територията: Урбанизирана, начин на
трайно ползване: Незастроен имот за производствен, складов
обект, стар идентификатор – няма, номер по предходен план:
квартал 191, парцел VІ, при съседи: имоти с идентификатор
61577.505.2232; 61577.505.3099; 61577.505.2231; 61577.505.9657, актуван
с АОС № 4193/19.05.2020 г., при първоначална тръжна цена от
53 597.08 лв. /петдесет и три хиляди петстотин деветдесет и
седем лева и осем 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-17, присъствали по време на поименното гласуване– 14/
/”за”- 13,“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 № 167
30.06.2020 г.
П Р О Т О К О Л № 10
Общински съвет-Радомир на свое заседание, проведено на 30.06.2020г. ,
обсъди първа точка от дневния ред –Докладни записки, Докладна записка,
вх.№ С-120/18.06.2020 г., относно отдаване под наем на терен-публична
общинска собственост – терен за търговска дейност в УПИ I-за Младежки
дом кв.17 по плана на 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 № 167
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 23 кв.м. за търговска дейност в УПИ I – за Младежки
дом, кв.17 по плана на град Радомир /на ул.“Райко Даскалов“ до
спирката на автобусния транспорт/, при първоначална месечна
наемна цена 149.50 лв./сто четиридесет и девет лева и петдесет
стотинки/ без ДДС.
/общ брой съветници-17, присъствали по време на поименното гласуване– 15/
/”за”- 15,“против”- няма, “въздържал се”- няма/

СВЕТОСЛАВ КИРИЛОВ/П/
Председател на Общински съвет-Радомир

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

Р Е Ш Е Н И Е № 168
30.06.2020 г.
П Р О Т О К О Л № 10
Общински съвет-Радомир на свое заседание, проведено на 30.06.2020г. ,
обсъди първа точка от дневния ред –Докладни записки, Докладна записка,
вх.№ С-121/18.06.2020 г., относно отдаване под наем на терен-публична
общинска собственост – терен за търговска дейност в кв.10а по плана на село
Гълъбник,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 № 168
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 25 кв.м. за търговска дейност в УПИ I – за читалище,
кв.10а по плана на село Гълъбник /на площадчето пред
общежитието/, при първоначална месечна наемна цена
37.50лв./тридесет и седем лева и петдесет стотинки/ без ДДС.
/общ брой съветници-17, присъствали по време на поименното гласуване– 15/
/”за”- 15,“против”- няма, “въздържал се”- няма/

СВЕТОСЛАВ КИРИЛОВ/П/
Председател на Общински съвет-Радомир

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

Р Е Ш Е Н И Е № 169
30.06.2020 г.
П Р О Т О К О Л № 10
Общински съвет-Радомир на свое заседание, проведено на 30.06.2020г. ,
обсъди първа точка от дневния ред –Докладни записки, Докладна записка,
вх.№ С-122/18.06.2020 г., относно отдаване под наем на терен-публична
общинска собственост – терен за търговска дейност в село Червена могила,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 № 169
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 в село Червена могила
/на площадчето на главния път Радомир-Долна Диканя/, при
първоначална месечна наемна цена 60.00 лв./шестдесет лева/ без
ДДС.
/общ брой съветници-17, присъствали по време на поименното гласуване– 15/
/”за”- 15,“против”- няма, “въздържал се”- няма/

СВЕТОСЛАВ КИРИЛОВ/П/
Председател на Общински съвет-Радомир

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

Р Е Ш Е Н И Е № 170
30.06.2020 г.
П Р О Т О К О Л № 10
Общински съвет-Радомир на свое заседание, проведено на 30.06.2020г. ,
обсъди първа точка от дневния ред –Докладни записки, Докладна записка,
вх.№ С-123/18.06.2020 г., относно отдаване под наем на терен-публична
общинска собственост – терен за търговска дейност в град Радомир,
кв.“Върба“,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“.

прие

След извършеното поименно гласуване, Общински съвет-Радомир
Р Е Ш Е Н И Е № 170

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 50 кв.м. за търговска дейност в град Радомир,
кв.“Върба“ /площад при читалището/ при първоначална месечна
наемна цена 150.00 лв./сто и петдесет лева/ без ДДС.
/общ брой съветници-17, присъствали по време на поименното гласуване– 15/
/”за”- 15,“против”- няма, “въздържал се”- няма/

СВЕТОСЛАВ КИРИЛОВ/П/
Председател на Общински съвет-Радомир

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

Р Е Ш Е Н И Е № 171
30.06.2020 г.
П Р О Т О К О Л № 10
Общински съвет-Радомир на свое заседание, проведено на 30.06.2020г. ,
обсъди първа точка от дневния ред –Докладни записки, Докладна записка,
вх.№ С-124/18.06.2020 г., относно отдаване под наем на терен-публична
общинска собственост – терен за търговска дейност, част от улица при ОТ
485-480/в близост до ул.“Батенберг“ и общински пазар/,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 № 171
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 5 кв.м. за търговска дейност, част от улица при ОТ
485-480/в близост до ул.“Батенберг“ и общински пазар/, при
първоначална месечна наемна цена 32.50 лв./тридесет и два лева и
петдесет стотинки/ без ДДС.
/общ брой съветници-17, присъствали по време на поименното гласуване– 15/
/”за”- 15,“против”- няма, “въздържал се”- няма/

СВЕТОСЛАВ КИРИЛОВ/П/
Председател на Общински съвет-Радомир

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

Р Е Ш Е Н И Е № 172
30.06.2020 г.
П Р О Т О К О Л № 10
Общински съвет-Радомир на свое заседание, проведено на 30.06.2020г. ,
обсъди първа точка от дневния ред –Докладни записки, Докладна записка,
вх.№ С-125/18.06.2020 г., относно отдаване под наем на терен-публична
общинска собственост – терен 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“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 № 172
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, УПИ XVII за пазар,
кв.116 по плана на град Радомир /общински пазар/, при
първоначална месечна наемна цена 70.00 лв./седемдесет лева/ без
ДДС.
/общ брой съветници-17, присъствали по време на поименното гласуване– 15/
/”за”- 15,“против”- няма, “въздържал се”- няма/

СВЕТОСЛАВ КИРИЛОВ/П/
Председател на Общински съвет-Радомир

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

Р Е Ш Е Н И Е № 173
30.06.2020 г.
П Р О Т О К О Л № 10
Общински съвет-Радомир на свое заседание, проведено на 30.06.2020г. ,
обсъди първа точка от дневния ред –Докладни записки, Докладна записка,
вх.№ С-126/18.06.2020 г., относно отдаване под наем на част от теренпублична общинска собственост – терен за търговска дейност,терен за улица
при осова точка 486, до кв.116 по плана на град Радомир /общински пазар/,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 № 173
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 6 кв.м. за търговска дейност, терен за улица при
осова точка 486, до кв.116 по плана на град Радомир /общински
пазар/, при първоначална месечна наемна цена 42.00лв./четиридесет
и два лева/ без ДДС.
/общ брой съветници-17, присъствали по време на поименното гласуване– 15/
/”за”- 15,“против”- няма, “въздържал се”- няма/

СВЕТОСЛАВ КИРИЛОВ/П/
Председател на Общински съвет-Радомир

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

Р Е Ш Е Н И Е № 174
30.06.2020 г.
П Р О Т О К О Л № 10
Общински съвет-Радомир на свое заседание, проведено на 30.06.2020г. ,
обсъди първа точка от дневния ред –Докладни записки, Докладна записка,
вх.№ С-102/20.05.2020 г., относно определяне обема и начина на ползване на
дървесина от общинските горски територии през 2021 година, с вносител:
Пламен Алексиев – кмет на община Радомир,както и становищата на
ПК“Стопанска политика, земеделие, гори, екология, устройство на
територията, строителство и транспорт“ и ПК „Бюджет, финанси и
инвестиционна политика“.

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 № 174
1. ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-РАДОМИР ПРИЕМА обема на ползване
на дървесина от горските територии - общинска
собственост за 2021 г. да бъде в размер на 2450 куб. м . стояща
маса – прогнозно количество.
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 след провеждане на „Открит конкурс“ – търг с
тайно наддаване при начална цена, както следва:

възобновителни сечи в издънкови гори – 1,90 лв; пробирка –
2,00 лв.; прореждане 2,20 лв.; санитарна сеч/гола/ 1,00 лв. за 1
куб. м стояща маса дървесина.
4. Ползването да бъде планирано чрез продажба на стояща
дървесината на корен, след провеждане на открит конкурс –
търг с явно наддаване ,съгласно Наредбата 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 и
осъществено в съответствие с Горскостопанския план на
община Радомир, утвърден със Заповед № РД-05511/07.11.2013г. на РДГ Кюстендил и изискванията на Закона
за горите и подзаконовите нормативни актове.
5. При констатирано масово съхнене в насажденията, налагащо
провеждането на санитарни сечи, такива да се провеждат,
чрез възлагане по реда на чл.27, ал. 1, т.3 от Наредбата 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 –
договаряне без конкурс, като добитата дървесина се продава
по ценоразпис, одобрен от Общинския съвет.
/общ брой съветници-17, присъствали по време на поименното гласуване– 15/
/”за”- 15,“против”- няма, “въздържал се”- няма/

СВЕТОСЛАВ КИРИЛОВ/П/
Председател на Общински съвет-Радомир

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

Р Е Ш Е Н И Е № 175
30.06.2020 г.
П Р О Т О К О Л № 10
Общински съвет-Радомир на свое заседание, проведено на 30.06.2020г. ,
обсъди първа точка от дневния ред –Докладни записки, Докладна записка,
вх.№ С-108/15.06.2020 г., относно отпускане финансова помощ на Ивайло
Любомиров Петров от град Радомир, с вносител: Пламен Алексиев – кмет на
община Радомир,както и становищата на ПК“Здравеопазване, социална
политика,образование, наука, култура и духовни дейност“ и ПК „Бюджет,
финанси и инвестиционна политика“.

След станалите разисквания и извършеното поименно гласуване,
на основание чл.11, ал.1 и ал.2 от ЗСП, чл.21, ал.1,т.23 от ЗМСМА и
Раздел I, чл.2, ал.1 от Правила за отпускане на еднократни помощи,
Общински съвет-Радомир прие
Р Е Ш Е Н И Е № 175
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-РАДОМИР НЕ ПРИЕМА докладна
записка с вх.№ С-108/15.06.2020 г., относно отпускане на финансова
помощ на Ивайло Любомиров Петров от град Радомир,
ул.“Шипка“ № 1.
/общ брой съветници-17, присъствали по време на поименното гласуване– 15/
/”за”- 5,“против”- 4, “въздържал се”- 6/

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 № 176
30.06.2020 г.
П Р О Т О К О Л № 10
Общински съвет-Радомир на свое заседание, проведено на 30.06.2020г. ,
обсъди първа точка от дневния ред –Докладни записки, Докладна записка,
вх.№ С-109/15.06.2020 г., относно отпускане финансова помощ на Седефчо
Иванов Первазов от град Радомир, с вносител: Пламен Алексиев – кмет на
община Радомир,както и становищата на ПК“Здравеопазване, социална
политика,образование, наука, култура и духовни дейност“ и ПК „Бюджет,
финанси и инвестиционна политика“.

След извършеното поименно гласуване, на основание чл.11, ал.1 и
ал.2 от ЗСП, чл.21, ал.1,т.23 от ЗМСМА и Раздел I, чл.2 и чл.3 от
Правила за отпускане на еднократни финансови помощи, Общински
съвет-Радомир прие
Р Е Ш Е Н И Е № 176
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-РАДОМИР ДАВА СЪГЛАСИЕ да бъде
отпусната финансова помощ в размер на 610 лева на Седефчо
Иванов Первазов от град Радомир, ж.к.“Тракия“ бл.5, вх.Б, ап.43.
/общ брой съветници-17, присъствали по време на поименното гласуване– 15/
/”за”- 15,“против”- няма, “въздържал се”- няма/

СВЕТОСЛАВ КИРИЛОВ/П/
Председател на Общински съвет-Радомир

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

Р Е Ш Е Н И Е № 177
30.06.2020 г.
П Р О Т О К О Л № 10
Общински съвет-Радомир на свое заседание, проведено на 30.06.2020г. ,
обсъди първа точка от дневния ред –Докладни записки, Докладна записка,
вх.№ С-134/19.06.2020 г., относно отпускане финансова помощ на Юлия
Симеонова Витанова от град Радомир, с вносител: Пламен Алексиев – кмет
на община Радомир,както и становищата на ПК“Здравеопазване, социална
политика,образование, наука, култура и духовни дейност“ и ПК „Бюджет,
финанси и инвестиционна политика“.

След станалите разисквания и извършеното поименно гласуване, на
основание чл.11, ал.1 и ал.2 от ЗСП, чл.21, ал.1,т.23 от ЗМСМА и Раздел
I, чл.2 и чл.3 от Правила за реда и начина за отпускане на еднократна
финансова помощ, Общински съвет-Радомир прие
Р Е Ш Е Н И Е № 177

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-РАДОМИР ДАВА СЪГЛАСИЕ да бъде
отпусната финансова помощ в размер на 1220 лева на Юлия
Симеонова Витанова от град Радомир, ж.к.“Мечта“ бл.9, ап.25.
/общ брой съветници-17, присъствали по време на поименното гласуване– 15/
/”за”- 15,“против”- няма, “въздържал се”- няма/

СВЕТОСЛАВ КИРИЛОВ/П/
Председател на Общински съвет-Радомир

