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 № 179
28.07.2020 г.
П Р О Т О К О Л № 11

Общински съвет-Радомир на свое заседание, проведено на 28.07.2020г. ,
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 № 179
ОБЩИНСКИ
СЪВЕТ-РАДОМИР
ПРИЕМА
заседание на Общинския съвет да бъде закрито.

днешното

/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 № 180
28.07.2020 г.
П Р О Т О К О Л № 11
Общински съвет-Радомир на свое заседание, проведено на 28.07.2020г. ,
обсъди втора точка от дневния ред –Докладни записки, Докладна записка,
вх.№ С-151/15.07.2020 г., относно Отчет за дейността на Общински съветРадомир за периода от 11.11.2019 г. до 30.06.2020 г., с вносител: Светослав
Кирилов-председател
на
ОбС-Радомир,както
и
становищата
на
ПК“Здравеопазване, социална политика,образование, наука, култура и
духовни дейност“, ПК „Бюджет, финанси и инвестиционна политика“,
ПК“Стопанска политика, земеделие, гори, екология, устройство на
територията, строителство и транспорт“, ПК“Европейски, национални и
други програми и проекти, работа с децата, младежки дейности, спорт и
туризъм“, ПК“Обществен ред, законност, местно самоуправление и общинска
собственост“, ПК по етика и противодействие на корупцията.

След извършеното гласуване, на основание чл.27, ал.6 от ЗМСМА и
във връзка с приетия План за разглеждане на приоритетни теми на
заседанията на Общински съвет-Радомир през 2020 година, Общински
съвет-Радомир прие
Р Е Ш Е Н И Е № 180

ОБЩИНСКИ
СЪВЕТ-РАДОМИР
ПРИЕМА Отчет
за
дейността на Общински съвет-Радомир и неговите комисии за
периода от 11.11.2019 г. до 30.06.2020 г.
/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 № 181
28.07.2020 г.
П Р О Т О К О Л № 11
Общински съвет-Радомир на свое заседание, проведено на 28.07.2020г. ,
обсъди втора точка от дневния ред –Докладни записки, Докладна записка,
вх.№ С-150/15.07.2020 г., относно промяна в упълномощен представител от
община Радомир в организация за управление на Софийски туристически
район, 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, спорт и туризъм“.

След извършеното гласуване, на основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА и
във връзка с чл.22 и чл.24, ал.1 от Закона за туризма, Общински съветРадомир прие
Р Е Ш Е Н И Е № 181
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-РАДОМИР ОПРАВОМОЩАВА Кристина
Стефанова Милчова – ВрИД директор на Общински исторически
музей – град Радомир, да представлява община Радомир в
организация за управление на Софийски туристически район.
/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 № 182
28.07.2020 г.
П Р О Т О К О Л № 11
Общински съвет-Радомир на свое заседание, проведено на 28.07.2020г. ,
обсъди втора точка от дневния ред –Докладни записки, Докладна записка,
вх.№ С-157/16.07.2020 г., относно промяна в състава на общинската комисия
по безопасност на движението, 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 извършеното гласуване, на основание чл.44, ал.1 от ЗМСМА и
във връзка с параграф 1а, ал.2 от Закона за движение по пътищата,
Общински съвет-Радомир прие
Р Е Ш Е Н И Е № 182

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-РАДОМИР ДАВА СЪГЛАСИЕ да се
извърши промяна в състава на общинската комисия по
безопасност на движението, като на мястото на инспектор
Станислав Петров Недински – полицейски инспектор в сектор
„Пътна полиция“ при Областна дирекция на МВР град Перник, да
влезе като член на комисията старши инспектор Валери
Стефанов Василев – началник група „Охранителна полиция“ при
Районно управление – град 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 № 183
28.07.2020 г.
П Р О Т О К О Л № 11
Общински съвет-Радомир на свое заседание, проведено на 28.07.2020г. ,
обсъди втора точка от дневния ред –Докладни записки, Докладна записка,
вх.№ С-152/15.07.2020 г., относно доклад за осъществените дейности и годишен
финансов отчет за периода от 01.01.2019 г. до 31.12.2019 г. на НЧ „Благой
Попов 1927“ село Дрен, с вносител: Нели Ватрачка – 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 извършеното гласуване, на основание чл.26а, ал.4 от Закона за
народните читалища, Общински съвет-Радомир прие
Р Е Ш Е Н И Е № 183

ОБЩИНСКИ
СЪВЕТ-РАДОМИР
ПРИЕМА
Доклад
за
осъществените дейности и Годишен финансов отчет за периода
от 01.01.2019 г. до 31.12.2019 г. на НЧ „Благой Попов 1927“ село Дрен,
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 № 184
28.07.2020 г.
П Р О Т О К О Л № 11
Общински съвет-Радомир на свое заседание, проведено на 28.07.2020г. ,
обсъди втора точка от дневния ред –Докладни записки, Докладна записка,
вх.№ С-155/16.07.2020 г., относно предложение за защитени училища на
територията на община Радомир за учебната 2020/2021 г.,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, Общински
съвет-Радомир прие
Р Е Ш Е Н И Е № 184

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-РАДОМИР, на основание чл.54, ал.2, ал.4, ал.5 и ал.6
от Закона за предучилищното и училищното образование, Обн.-ДВ, бр.79 от
13.10.2015 г., в сила от 01.08.2016 г. и чл.2, ал.1 и чл.5, ал.1 от Постановление №
121 на Министерски съвет от 23.06.2017 г., обн.-ДВ, бр.51 от 27.06.2017 г., за
определяне на критериите за включване в Списъка на защитените училища,
ПРЕДЛАГА:
1.Основно училище „Иван Вазов“ –
село Извор, община Радомир
2.Основно училище „Христо Ботев“ –
село Дрен, община Радомир
да бъдат включени в Списъка на защитените училища за учебната 2020/2021 г.
/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 № 185
28.07.2020 г.
П Р О Т О К О Л № 11
Общински съвет-Радомир на свое заседание, проведено на 28.07.2020г. ,
обсъди втора точка от дневния ред –Докладни записки, Докладна записка,
вх.№ С-156/16.07.2020 г., относно предложение за средищни детски градини и
училища на територията на община Радомир за учебната 2020/2021 г.,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, Общински
съвет-Радомир прие
Р Е Ш Е Н И Е № 185
I.ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-РАДОМИР, на основание чл.53, ал.1,
ал.2 и ал.5 от Закона за предучилищното и училищното
образование, Обн.-ДВ, бр.79 от 13.10.2015 г., в сила от 01.08.2016 г. и
във връзка с чл.1, чл.2 и чл.3, ал.1 от Постановление № 128 на
Министерски съвет от 29.06.2017 г. Обн.-ДВ, бр.53 от 04.07.2017 г.
за определяне на критериите за включване в Списъка на
средищните детски градини и училища, ПРЕДЛАГА:
1.Детска градина „Радомирче“ –
град Радомир, ул.“Училищна“ № 30;
2.Детска градина „Слънце“ –
град Радомир, ул.“Сан Стефано“ № 12;
3.Основно училище „Христо Смирненски“
град Радомир, ул.“Братя Миленкови“ № 28;
4.Основно училище „Иван Вазов“ –
село Извор, община Радомир;

да бъдат включени в Списъка на средищните детски градини и
училища за учебната 2020/2021 г.
II.
ОБЩИНСКИ
СЪВЕТ-РАДОМИР
ЗАДЪЛЖАВА
директорите на детските градини и училищата да представят
актуализирани сведения за броя на децата и учениците в
задължителна предучилищна и училищна възраст от населени
места, където няма детска градина и училище, които провеждат
обучение в самостоятелна група или клас в срок до 31 юли 2020 г.
III.ОБЩИНСКИ
СЪВЕТ-РАДОМИР
ЗАДЪЛЖАВА
ПК
„Здравеопазване, социална политика, образование, наука, култура
и духовни дейности“ да разгледа и одобри актуализираните
списъци, представени от директорите на детските градини и
училищата и да излезе с предложение към кмета на община
Радомир.
/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 № 186
28.07.2020 г.
П Р О Т О К О Л № 11
Общински съвет-Радомир на свое заседание, проведено на
28.07.2020г. , обсъди втора точка от дневния ред –Докладни
записки, Докладна записка, вх.№ С-163/17.07.2020 г., относно
предложение за средищни училища на територията на община
Радомир за учебната 2020/2021 г.,с вносител: Надя Андоноваобщински съветник,както и становището на ПК „Здравеопазване,
социална политика, образование, наука, култура и духовни
дейности“.
След извършеното гласуване, Общински съвет-Радомир прие
Р Е Ш Е Н И Е № 186
I.ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-РАДОМИР, на основание чл.53, ал.1,
ал.2 и ал.5 от Закона за предучилищното и училищното
образование, Обн.-ДВ, бр.79 от 13.10.2015 г., в сила от 01.08.2016 г. и
във връзка с чл.1, чл.2 и чл.3, ал.1 от Постановление № 128 на
Министерски съвет от 29.06.2017 г. Обн.-ДВ, бр.53 от 04.07.2017 г.
за определяне на критериите за включване в Списъка на
средищните детски градини и училища, ПРЕДЛАГА:
1.Начално училище „Архимандрит Зиновий“–
град Радомир, ул.“Батенберг“ № 51;
да бъде включено в Списъка на средищните детски градини и
училища за учебната 2020/2021 г.
II. ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-РАДОМИР ЗАДЪЛЖАВА директорът
НУ „Архимандрит Зиновий“- град Радомир да представи в срок до
31.07.2020 г. актуалните сведения за броя на учениците.

III.ОБЩИНСКИ
СЪВЕТ-РАДОМИР
ЗАДЪЛЖАВА
ПК
„Здравеопазване, социална политика, образование, наука, култура
и духовни дейности“ да разгледа и одобри актуализирания списък,
представен от директорът на НУ „Архимандрит Зиновий“-град
Радомир и да излезе с предложение към кмета на община Радомир.
/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 № 187
28.07.2020 г.
П Р О Т О К О Л № 11
Общински съвет-Радомир на свое заседание, проведено на 28.07.2020г. ,
обсъди втора точка от дневния ред –Докладни записки, Докладна записка,
вх.№ С-159/17.07.2020 г., относно продажба на общинска недвижима
собственост – УПИ VII-общ. в кв.129 по плана на село Горна Диканя, 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 и транспорт“.

прие

След извършеното поименно гласуване, Общински съвет-Радомир
Р Е Ш Е Н И Е № 187

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
VII-общ. в кв. 129 по плана на с. Горна Диканя, Община Радомир с площ от
1096 кв.м., отреден за жилищно строителство, одобрен със Заповед № III144/27.03.1981 г. на ОНС- Перник, при граници: север – УПИ VI-общ. от кв. 129,
изток – улица, юг - УПИ VIII-общ. от кв. 129 и запад – край на регулация,
актуван с АОС № 4203/01.06.2020 г. на Антон Данев Данев, с постоянен адрес
гр. София, ул. „Грамос“ бл. 12, вх. А, ет. 5, ап. 29 за сумата от 6 334.88 лв.
/шест хиляди триста тридесет и четири 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-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 № 188
28.07.2020 г.
П Р О Т О К О Л № 11
Общински съвет-Радомир на свое заседание, проведено на 28.07.2020г. ,
обсъди втора точка от дневния ред –Докладни записки, Докладна записка,
вх.№ С-160/17.07.2020 г., относно продажба на общинска недвижима
собственост – УПИ VIII-689 в кв.45 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 и транспорт“.

прие

След извършеното поименно гласуване, Общински съвет-Радомир
Р Е Ш Е Н И Е № 188

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
VIII-689 в кв. 45 по плана на с. Дрен, Община Радомир с площ от 770 кв.м.,
отреден за жилищно строителство, одобрен със Заповед № III-336/08.06.1964 г.
на ОНС- Перник, при граници: север – УПИ XXVI -690 от кв. 45, изток – улица,
юг - улица и запад – УПИ IX-691 от кв. 45, актуван с АОС № 4211/03.07.2020 г.
на Бойчо Огнянов Рударски, с постоянен адрес гр. Радомир, ул. „Черковна“ №
34 за сумата от 5 177.10 лв. /пет хиляди сто седемдесет и седем лева и десет
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 № 189
28.07.2020 г.
П Р О Т О К О Л № 11
Общински съвет-Радомир на свое заседание, проведено на 28.07.2020г. ,
обсъди втора точка от дневния ред –Докладни записки, Докладна записка,
вх.№ С-161/17.07.2020 г., относно продажба на общинска недвижима
собственост – УПИ XXII-общ. в кв.19 по плана на село Кленовик, 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 и транспорт“.

прие

След извършеното поименно гласуване, Общински съвет-Радомир
Р Е Ш Е Н И Е № 189

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
XXII-общ. в кв. 19 по плана на с. Кленовик, Община Радомир с площ от 490
кв.м., отреден за жилищно строителство, одобрен със Заповед № III-570/1969
г. на ОНС- Перник, при граници: север – УПИ I-239 от кв. 19, изток – УПИ II-239
от кв. 19, юг - УПИ XXI-238 от кв. 19 и запад – улица, актуван с АОС №
4210/22.06.2020 г. на Милена Светозарова Илиева, с постоянен адрес гр. София,
ж.к. „Младост 3“ бл.335, вх. 7, ет. 5, ап. 18 за сумата от 2 559.76 лв. /две хиляди
петстотин петдесет и девет лева и седемдесет и шест 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 № 190
28.07.2020 г.
П Р О Т О К О Л № 11
Общински съвет-Радомир на свое заседание, проведено на 28.07.2020г. ,
обсъди втора точка от дневния ред –Докладни записки, Докладна записка,
вх.№ С-162/17.07.2020 г., относно приемане на решение за изработване на ПУП
в обхват поземлен имот с идентификатор 61577.116.29 по кадастрална карта
за землището 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“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 № 190

1.На основание чл.124а, ал.1 от ЗУТ, във връзка с чл.124б, ал.1
от Закон за устройство на територията, ОБЩИНСКИ СЪВЕТРАДОМИР ОДОБРЯВА приложеното задание за изработване на
ПУП-ПЗ за поземлен имот с идентификатор 61577.116.29 по
кадастрална карта за землището на град Радомир, 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 имот с идентификатор 61577.116.29 по
кадастрална карта за землището на град Радомир, 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 Общински
съвет-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 № 191
28.07.2020 г.
П Р О Т О К О Л № 11
Общински съвет-Радомир на свое заседание, проведено на 28.07.2020г. ,
обсъди втора точка от дневния ред –Докладни записки, Докладна записка,
вх.№ С-154/16.07.2020 г., относно отпускане на финансова помощ на Методи
Иванов Методиев от град Радомир, с вносител: Пламен Алексиев-кмет на
община Радомир,както и становищата на ПК „Здравеопазване, социална
политика, образование, наука, култура и духовни дейности“ и ПК“Бюджет,
финанси и инвестиционна политика“.

След извършеното поименно гласуване, на основание чл.11, ал.1 и
ал.2 от ЗСП, чл.21, ал.1,т.23 от ЗМСМА и чл.2, ал.1 от Правила за
отпускане на еднократни помощи, Общински съвет-Радомир прие
Р Е Ш Е Н И Е № 191

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-РАДОМИР ДАВА СЪГЛАСИЕ да бъде
отпусната финансова помощ в размер на 1 220 лева на Методи
Иванов Методиев от град Радомир, ул.“Христо Смирненски“ № 23.
/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

