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 № 192
25.08.2020 г.
П Р О Т О К О Л № 12

Общински съвет-Радомир на свое заседание, проведено на 25.08.2020г. ,
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 № 192
ОБЩИНСКИ
СЪВЕТ-РАДОМИР
ПРИЕМА
заседание на Общинския съвет да бъде закрито.

днешното

/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 № 193
25.08.2020 г.
П Р О Т О К О Л № 12

Общински съвет-Радомир на свое заседание, проведено на 25.08.2020г. ,
обсъди и прие на основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА,

Р Е Ш Е Н И Е № 193
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-РАДОМИР ОТЛАГА обсъждането на
докладни записки с вх.№ С-177/14.08.2020 г., относно годишен
отчет за състоянието на общинския дълг в община Радомир за
периода 01.01.2019 г. – 31.12.2019 г. и с вх.№ С-178/14.08.2020 г.,
относно приемане на отчета за касовото изпълнение на бюджета
и на сметките за средства от Европейския съюз на община
Радомир за периода 01.01.2019 г.-31.12.2019 г., за следващото свое
заседание през месец септември 2020 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 № 194
25.08.2020 г.
П Р О Т О К О Л № 12

Общински съвет-Радомир на свое заседание, проведено на 25.08.2020г. ,
обсъди първа точка от дневния ред –Докладни записки, Докладна записка,
вх.№ С-173/13.08.2020 г., относно изпълнение на актовете на Общински съветРадомир за периода 01.01.2020 г. до 30.06.2020 г., с вносител: Пламен Алексиевкмет на община 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 станалите разисквания и извършеното гласуване, на основание
чл.21, ал.1,т.24 от ЗМСМА, Общински съвет-Радомир прие
Р Е Ш Е Н И Е № 194

ОБЩИНСКИ
СЪВЕТ-РАДОМИР
ПРИЕМА Отчет
за
изпълнение на актовете на Общинския съвет за периода 01.01.2020
година – 30.06.2020 година.
/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 № 195
25.08.2020 г.
П Р О Т О К О Л № 12

Общински съвет-Радомир на свое заседание, проведено на 25.08.2020г. ,
обсъди първа точка от дневния ред –Докладни записки, Докладна записка,
вх.№ С-170/13.08.2020 г., относно маломерни и слети паралелки в училища на
територията на община Радомир за учебната 2020/2021 година, 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, Общински
съвет-Радомир прие

Р Е Ш Е Н И Е № 195
1.ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-РАДОМИР, на основание чл.68, ал.1,т.2 и т.3,
ал.2, ал.3, ал.4, т.1 и ал.6, т.1 от Наредба за финансиране на институциите в
системата на предучилищното и училищното образование на МОН, приета с
ПМС № 219 от 05.10.2017 г. /обн.ДВ.бр.81 от 10 октомври 2017 г., изм. и доп.ДВ
бр.37 от 21 април 2020 г. и мотивирано искане, вх.№ АО-48-00-833/30.07.2020 г.
на Валентина Паунчева-директор на ОУ“Христо Ботев“ село Дрен, ДАВА
СЪГЛАСИЕ през учебната 2020/2021 година в ОУ „Христо Ботев“ село Дрен да
бъдат формирани слети паралелки, както следва:
♦ I-III клас – 5 ученици – слята маломерна паралелка;
♦ V-VI клас – 4 ученици – слята маломерна паралелка;
♦ VII клас – 9 ученици – маломерна паралелка;
и РАЗРЕШАВА дофинансиране на стойност 34 762 лв./в т.ч. 11 587 лева – за
2020 г. и 23 175 лева за 2021 г./
2.ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-РАДОМИР, на основание чл.68, ал.1,т.2 и т.3, ал.2,
ал.3, ал.4, т.1 и ал.6, т.1 от Наредба за финансиране на институциите в
системата на предучилищното и училищното образование на МОН, приета с
ПМС № 219 от 05.10.2017 г. /обн.ДВ бр.81 от 10 октомври 2017 г., изм. и доп.ДВ
бр.37 от 21 април 2020 г. и мотивирано искане, вх.№ АО-48-00-840/31.07.2020 г.

на Аделина Харалампиева – ВрИД директор на ОУ „Христо Ботев“ село
Гълъбник, ДАВА СЪГЛАСИЕ през учебната 2020/2021 година в ОУ „Христо
Ботев“ село Гълъбник да бъдат формирани слети паралелки, както следва:
♦ I-III клас – слята маломерна паралелка – 6 ученици;
♦ II клас – маломерна паралелка – 5 ученици;
♦ V-VI клас – слята маломерна паралелка – 7 ученици
♦ VII клас – маломерна паралелка – 10 ученици
и РАЗРЕШАВА дофинансиране на стойност 37 752 лева /в т.ч. 12 582 лева – за
2020 година и 25 170 лева за 2021 година/
3.ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-РАДОМИР, на основание чл.68, ал.1,т.2, ал.2 и ал.5
от Наредба за финансиране на институциите в системата на
предучилищното и училищното образование на МОН, приета с ПМС № 219 от
05.10.2017 г./обн.ДВ бр.81 от 10 октомври 2017 г., изм. и доп.ДВ бр.37 от 21
април 2020 г. и мотивирано искане, вх.№ АО-48-00-783/14.07.2020 г. на
Маргарита Ананиева – директор на СУ „Св.Св.Кирил и Методий“ град
Радомир, ДАВА СЪГЛАСИЕ през учебната 2020/2021 година в СУ „Св.Св.Кирил
и Методий“-град Радомир да бъдат формирани паралелки под минималния
брой ученици, както следва:
♦ XII клас – непрофилирана паралелка – 12 ученици;
♦ X клас – професионална паралелка – 15 ученици;
и РАЗРЕШАВА дофинансиране
4.Да се осигурят необходимите допълнителни средства за 2020 година за
обезпечаване на учебния процес в ОУ „Христо Ботев“ село Гълъбник, ОУ
„Христо Ботев“ село Дрен и СУ „Св.Св.Кирил и Методий“ град Радомир след
утвърждаване на списък-образец 1 за учебната 2020/2021 г.
5.Допълнителните средства за обезпечаване на учебния процес за 2021
година в ОУ „Христо Ботев“ село Гълъбник, ОУ „Христо Ботев“ село Дрен и
СУ „Св.Св.Кирил и Методий“ град Радомир да се предвидят при изготвяне на
бюджет 2021 година на Община 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 № 196
25.08.2020 г.
П Р О Т О К О Л № 12

Общински съвет-Радомир на свое заседание, проведено на 25.08.2020г. ,
обсъди първа точка от дневния ред –Докладни записки, Докладна записка,
вх.№ С-176/13.08.2020 г., относно анализ на състоянието на образователната
система в община Радомир и готовност за започване на учебната 2020/2021
година, с вносител: Пламен Алексиев-кмет на община Радомир,както и
становището на ПК“Здравеопазване, социална политика,образование, наука,
култура и духовни дейност“.

След станалите разисквания и извършеното гласуване, на основание
чл.17, ал.1,т.3 и във връзка с чл.21, ал.1,т.23 от ЗМСМА, Общински
съвет-Радомир прие
Р Е Ш Е Н И Е № 196

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-РАДОМИР ПРИЕМА Анализ на
състоянието на образователната система в община Радомир и
готовността на детските градини, училищата и ЦПЛР-ОДК за
започване на учебната 2020/2021 година.
/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 № 197
25.08.2020 г.
П Р О Т О К О Л № 12
Общински съвет-Радомир на свое заседание, проведено на 25.08.2020г. ,
обсъди първа точка от дневния ред –Докладни записки, Докладна записка,
вх.№ С-172/13.08.2020 г., относно създаване на консултативен младежки съвет
към кмета на община 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“Европейски,
национални и други програми и проекти, работа с децата, младежки
дейности, спорт и туризъм“.

След станалите разисквания и извършеното гласуване, на основание
чл.21, ал.1,т.23 от ЗМСМА и във връзка с чл.15, ал.6 от Закона за
младежта, Общински съвет-Радомир прие
Р Е Ш Е Н И Е № 197

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-РАДОМИР:
1.ДАВА СЪГЛАСИЕ за създаване на Консултативен младежки
съвет към кмета на община Радомир.
2.ПРИЕМА Статут за създаването, организацията и
функциите на Консултативен младежки съвет към кмета на
община Радомир, като бъдат направени следните корекции:
♦ Консултативният младежки съвет да бъде съставен от
млади хора на възраст от 15 до 29 години – представители на
различни младежки, неправителствени организации и училища на
територията на община Радомир.
♦ Консултативният младежки съвет да бъде в състав до 13
души.
3.УТВЪРЖДАВА Консултативен младежки съвет към кмета
на община Радомир в състав:
♦ от Общински съвет – председател на ПК „Европейски,
национални и други програми и проекти, работа с децата,
младежки дейности, спорт и туризъм“;

♦ от общинска администрация – дирекция „ФАПО“ – 1
представител;
♦ от ученическите съвети на СУ и ПГ – гимназиален етап на
образование – до трима представители от СУ „Св.Св.Кирил и
Методий“, ПГТ „Юрий Гагарин“ и ТПГ „Никола Йонков Вапцаров“;
/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 № 198
25.08.2020 г.
П Р О Т О К О Л № 12
Общински съвет-Радомир на свое заседание, проведено на 25.08.2020г. ,
обсъди първа точка от дневния ред –Докладни записки, Докладна записка,
вх.№ С-180/14.08.2020 г., относно актуализация на приоритетните
тематични области на интелигентна специализация за следващия програмен
период 2021-2027 г., съгласно иновационната стратегия за интелигентна
специализация, с вносител: Пламен Алексиев-кмет на община 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 станалите разисквания и извършеното гласуване, на основание
чл.21, ал.1,т.12 и т.23 от ЗМСМА, Общински съвет-Радомир прие
Р Е Ш Е Н И Е № 198

ОБЩИНСКИ
СЪВЕТ-РАДОМИР
ДАВА
СЪГЛАСИЕ
приоритетните области на интелигентна специализация /със
съответните подобласти/:
♦ Нови технологии в креативни и рекреативни индустрии
♦ Чисти технологии, кръгова и нисковъглеродна икономика
да бъдат заложени в новата Стратегия за интелигентна
специализация в област-Перник за периода 2021-2027 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 № 199
25.08.2020 г.
П Р О Т О К О Л № 12
Общински съвет-Радомир на свое заседание, проведено на 25.08.2020г. ,
обсъди първа точка от дневния ред –Докладни записки, Докладна записка,
вх.№ С-148/10.07.2020 г., относно одобряване на решение на кмета на община
Радомир за прекратяване и провеждане на нова процедура за определяне на
концесионер на „Концесия за услуги на обект язовир „Върбица“-публична
общинска собственост на община Радомир“ и допълнение към докладната
записка, вх.№ С-179/14.08.2020 г., с вносител: Пламен Алексиев-кмет на община
Радомир, както и становищата на ПК „Бюджет, финанси и инвестиционна
политика“, ПК“Стопанска политика, земеделие, гори, екология, устройство
на територията, строителство и транспорт“ и ПК“Обществен ред,
законност, местно самоуправление и общинска собственост“.

След извършеното поименно гласуване, Общински съвет-Радомир

прие
Р Е Ш Е Н И Е № 199
I.На основание чл.21, ал.1,т.8, във връзка с чл.21, ал.2 от
ЗМСМА, чл.117, ал.1,т.6 от Закона за концесиите, във връзка с
чл.117, ал.3 от Закона за концесиите, Протоколи №№ 1,2,3 и 4 от
работата на комисията, назначена със Заповед № 581/23.07.2019 г.
на кмета на община Радомир за провеждане на открита процедура
за определяне на концесионер на „Концесия за услуги на обект
язовир „Върбица“ – публична общинска собственост на община
Радомир“, открита с Решение № 579 от дата 22.07.2019 г. и
публикувана в Националния концесионен регистър с № 12230/22.07.2019 г., ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-РАДОМИР ПРЕКРАТЯВА
процедурата за определяне на концесионер на „Концесия за услуги
на обект язовир „Върбица“ – публична общинска собственост на
община Радомир“.
II.На основание чл.21, ал.1,т.8, във връзка с чл.21, ал.2 от
ЗМСМА, чл.118, ал.1, предложение първо и ал.2 от Закона за
концесиите, ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-РАДОМИР ОТКРИВА нова

процедура за определяне на концесионер на концесия за услуги на
обект язовир „Върбица“ – публична общинска собственост на
община Радомир“ и ОДОБРЯВА:
1.Национално обявление за откриване на процедурата,
съгласно Приложение № 8 от ЗК;
2.Документацията на концесията;
/общ брой съветници-17, присъствали по време на поименното гласуване – 16/
/”за”- 13,“против”- няма, “въздържал се”- 3/

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 № 200
25.08.2020 г.
П Р О Т О К О Л № 12
Общински съвет-Радомир на свое заседание, проведено на 25.08.2020г. ,
обсъди първа точка от дневния ред –Докладни записки, Докладна записка,
вх.№ С-181/14.08.2020 г., относно приемане на решение за изработване на
подробен устройствен план-парцеларен план на елементите на техническата
инфраструктура за довеждащ водопровод ф400 за град Радомир от
изравнителна шахта-25 куб.м. след ПС „Опалово“ в село Друган за Н.З. град
Радомир по съществуващо положение на територия на землища с.Друган,
с.Стефаново, с.Червена могила и град Радомир, с вносител: Пламен Алексиевкмет 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.124, ал.1 от ЗУТ, Общински съветРадомир прие

Р Е Ш Е Н И Е № 200
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-РАДОМИР ОДОБРЯВА задание за изработване и
ПРИЕМА да бъде изработен подробен устройствен план-парцеларен план за
линеен обект на техническата инфраструктура, представляващ довеждащ
водопровод ф 400 за град Радомир от изравнителна шахта – 25 куб.м. след ПС
„Опалово“в село Друган до НВ 3000 куб.м. за Н.З.град Радомир по
съществуващо положение на територия на землища село Друган ЕКАТТЕ
24832; село Стефаново ЕКАТТЕ 69239; село Червена могила ЕКАТТЕ 80488 и
град Радомир ЕКАТТЕ 61577, община Радомир.
На основание чл.124б, ал.4 от ЗУТ решението на Общински съвет-Радомир
по чл.124, ал.1 не подлежи на оспорване.
/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 № 201
25.08.2020 г.
П Р О Т О К О Л № 12
Общински съвет-Радомир на свое заседание, проведено на 25.08.2020г. ,
обсъди първа точка от дневния ред –Докладни записки, Докладна записка,
вх.№ С-171/13.08.2020 г., относно безвъзмездно придобиване на собственост на
недвижим имот-частна държавна собственост на община Радомир, при
условия и по ред, определени в Закона за държавната собственост, с вносител:
Пламен Алексиев-кмет на община Радомир, както и становището на
ПК“Обществен ред, законност, местно самоуправление и общинска
собственост“.
След станалите разисквания и извършеното поименно гласуване, на основание чл.21,
ал.1,т.8 от ЗМСМА, чл.54 от ЗДС, чл.34, ал.1 от Закона за общинската собственост и чл.7,
т.2 от Наредба за общинската собственост, Общински съвет-Радомир прие

Р Е Ш Е Н И Е № 201
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-РАДОМИР:
1.ДАВА СЪГЛАСИЕ за безвъзмездно придобиване в собственост на
община Радомир на три броя имоти – частна държавна собственост,
представляващи апартаменти, находящи се на територията на община
Радомир, а именно:
♦гр.Радомир, ул.“Райко Даскалов“ № 52, бл.3, вх.А, ет.1,ап.1;
♦гр.Радомир, ул.“Райко Даскалов“ № 52, бл.3, вх.А, ет.4, ап.10;
♦гр.Радомир, ул.“Райко Даскалов“ № 58, бл.1, вх.А, ет.1, ап.2;
2.ВЪЗЛАГА на кмета на община Радомир да започне процедура за
безвъзмездното прехвърляне на имотите – частна държавна собственост в
собственост на община Радомир.
/общ брой съветници-17, присъствали по време на поименното гласуване – 16/
/”за”- 16,“против”- няма, “въздържал се”- няма/

СВЕТОСЛАВ КИРИЛОВ/П/
Председател на Общински съвет-Радомир

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

Р Е Ш Е Н И Е № 202
25.08.2020 г.
П Р О Т О К О Л № 12
Общински съвет-Радомир на свое заседание, проведено на 25.08.2020г. ,
обсъди първа точка от дневния ред –Докладни записки, Докладна записка,
вх.№ С-169/13.08.2020 г., относно промяна в начина на трайно ползване /НТП/
на имоти от общински поземлен фонд, съгласно чл.78а от Правилника за
прилагане на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, 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 поименно гласуване, на основание чл.21, ал.1,т.8 от ЗМСМА, във
връзка с чл.78а от ППЗСПЗЗ, Общински съвет-Радомир прие

Р Е Ш Е Н И Е № 202
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-РАДОМИР:
I.ПРИЕМА да бъде променен начина на трайно ползване от НТП-ливада
с НТП-нива на следните имоти по землища, както следва:
1.Имот с идентификатор 04529.21.1 – номер по предходен план /021001/ НТП – ливада в землището на с.Бобораци, местността „Мерята“ V
категория, с площ от 13696 кв.м.
2.Имот с идентификатор 18263.48.6 – номер по предходен план /048006/ НТП-ливада в землището на с.Гълъбник местността „Гяурица-Калънгер“ III
категория, с площ от 6501 кв.м.
II.ВЪЗЛАГА на кмета на община Радомир да извърши последващи
действия за изпълнение на решението.
/общ брой съветници-17, присъствали по време на поименното гласуване – 16/
/”за”- 16,“против”- няма, “въздържал се”- няма/

СВЕТОСЛАВ КИРИЛОВ/П/
Председател на Общински съвет-Радомир

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

Р Е Ш Е Н И Е № 203
25.08.2020 г.
П Р О Т О К О Л № 12
Общински съвет-Радомир на свое заседание, проведено на 25.08.2020г. ,
обсъди първа точка от дневния ред –Докладни записки, Докладна записка,
вх.№ С-168/13.08.2020 г., относно разделяне на поземлен имот с
идентификатор 69239.257.538 по кадастралната карта и кадастрални
регистри на село Стефаново, община Радомир, с вносител: Пламен Алексиевкмет 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 поименно гласуване, Общински съвет-Радомир прие

Р Е Ш Е Н И Е № 203
I.ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-РАДОМИР, на основание чл.21, ал.1, т.8 от
ЗМСМА, ПРИЕМА да бъде разделен имот с идентификатор 69239.257.538
/номер по предходен план 000538/, представляващ - Земи по чл.19 от ЗСПЗЗ, с
начин на трайно ползване /НТП/ - пасище, мера, IX /девета категория/, с площ
1321 161 кв.м. /хиляда триста двадесет и една хиляди сто шестдесет и един
квадратни метра/, в землището на с.Стефаново, общ.Радомир, обл.Перник,
съгласно извършеното геодезическо заснемане и отразяването му в Служба по
геодезия картография и кадастър /СГКК/ - гр.Перник на основание чл.53а, т.2
от Закона за кадастъра и имотния регистър /ЗКИР/, с проект за изменение на
кадастралната карта и кадастралните регистри, съгласно обособените 12
/дванадесет/ проектни идентификатора, както следва:
1. Поземлен имот с проектен идентификатор 69239.257.539 с площ
27 411 кв.м./двадесет и седем хиляди четиристотин и единадесет
квадратни метра/;
2. Поземлен имот с проектен идентификатор 69239.257.540 с площ
47 813 кв.м. /четиридесет и седем хиляди осемстотин и тринадесет
квадратни метра/;
3. Поземлен имот с проектен идентификатор 69239.257.541 с площ 88
158 кв.м./осемдесет и осем хиляди сто петдесет и осем квадратни
метра/;

4. Поземлен имот с проектен идентификатор 69239.257.542 с площ
37 341 кв.м./тридесет и седем хиляди триста четиридесет и един
квадратни метра/;
5. Поземлен имот с проектен идентификатор 69239.257.543 с площ
233 250 кв.м./ двеста тридесет и три хиляди двеста и петдесет
квадратни метра/;
6. Поземлен имот с проектен идентификатор 69239.257.544 с площ
231 685 кв.м./двеста тридесет и една хиляди шестстотин осемдесет
и пет квадратни метра/;
7. Поземлен имот с проектен идентификатор 69239.257.545 с площ
20 114 кв.м./двадесет хиляди сто и четиринадесет квадратни
метра/;
8. Поземлен имот с проектен идентификатор 69239.257.546 с площ
147 938 кв.м./сто четиридесет и седем хиляди деветстотин тридесет
и осем квадратни метра/;
9. Поземлен имот с проектен идентификатор 69239.257.547 с площ
344 275 кв.м./триста четиридесет и четири хиляди двеста
седемдесет и пет квадратни метра/;
10. Поземлен имот с проектен идентификатор 69239.257.548 с площ
14 699 кв.м./четиринадесет хиляди шестстотин деветдесет и девет
квадратни метра/;
11. Поземлен имот с проектен идентификатор 69239.257.549 с площ
102 994 кв.м./сто и две хиляди деветстотин деветдесет и четири
квадратни метра/;
12. Поземлен имот с проектен идентификатор 69239.257.550 с площ
25 483 кв.м./двадесет и пет хиляди четиристотин осемдесет и три
квадратни метра/.
II.ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-РАДОМИР ВЪЗЛАГА на кмета на Община
Радомир да извърши последващи действия за изпълнение на решението.
/общ брой съветници-17, присъствали по време на поименното гласуване – 16/
/”за”- 16,“против”- няма, “въздържал се”- няма/

СВЕТОСЛАВ КИРИЛОВ/П/
Председател на Общински съвет-Радомир

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

Р Е Ш Е Н И Е № 204
25.08.2020 г.
П Р О Т О К О Л № 12
Общински съвет-Радомир на свое заседание, проведено на 25.08.2020г. ,
обсъди първа точка от дневния ред –Докладни записки, Докладна записка,
вх.№ С-174/13.08.2020 г., относно отпускане на финансова помощ на Силва
Кирилова Ковачева 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, Раздел I, чл.2 и чл.3 от
Правила за отпускане на еднократни помощи, Общински съвет-Радомир
прие
Р Е Ш Е Н И Е № 204
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-РАДОМИР ДАВА СЪГЛАСИЕ да бъде
отпусната финансова помощ в размер на 1220 лева на Силва
Кирилова Ковачева от град Радомир, ж.к.“НОЕ-3“ ап.31.
/общ брой съветници-17, присъствали по време на поименното гласуване – 16/
/”за”- 16,“против”- няма, “въздържал се”- няма/

СВЕТОСЛАВ КИРИЛОВ/П/
Председател на Общински съвет-Радомир

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

Р Е Ш Е Н И Е № 205
25.08.2020 г.
П Р О Т О К О Л № 12
Общински съвет-Радомир на свое заседание, проведено на 25.08.2020г. ,
обсъди първа точка от дневния ред –Докладни записки, Докладна записка,
вх.№ С-175/13.08.2020 г., относно отпускане на финансова помощ на Камелия
Велизарова Стоянова от село Старо село, 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, Раздел I, чл.2 и чл.3 от
Правила за отпускане на еднократни помощи, Общински съвет-Радомир
прие
Р Е Ш Е Н И Е № 205
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-РАДОМИР ДАВА СЪГЛАСИЕ да бъде
отпусната финансова помощ в размер на 1220 лева на Камелия
Велизарова Стоянова от село Старо село, община Радомир.
/общ брой съветници-17, присъствали по време на поименното гласуване – 16/
/”за”- 16,“против”- няма, “въздържал се”- няма/

СВЕТОСЛАВ КИРИЛОВ/П/
Председател на Общински съвет-Радомир

