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 № 206
29.09.2020 г.
П Р О Т О К О Л № 13
Общински съвет-Радомир на свое заседание, проведено на 29.09.2020г. ,
обсъди първа точка от дневния ред –Докладни записки, Докладна записка,
вх.№ С-197/18.09.2020 г., относно Отчет за изпълнение на общинска програма
за образователна интеграция на децата и учениците от етническите
малцинства, 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.1,т.24 от ЗМСМА, Общински съвет-Радомир прие
Р Е Ш Е Н И Е № 206

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-РАДОМИР ПРИЕМА Отчет за
изпълнение на общинска програма за образователна интеграция на
децата и учениците от етническите малцинства.
/общ брой съветници-17, присъствали по време на гласуването – 14/
/”за”- 12,“против”- 1, “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 № 207
29.09.2020 г.
П Р О Т О К О Л № 13
Общински съвет-Радомир на свое заседание, проведено на 29.09.2020г. ,
обсъди първа точка от дневния ред –Докладни записки, Докладна записка,
вх.№ С-195/18.09.2020 г., относно определяне състав на временна комисия за
избор на съдебни заседатели в Районен съд-град Радомир, с вносител:
Светослав Кирилов – председател на ОбС-Радомир, както и становището на
ПК „Обществен ред, законност, местно самоуправление и общинска
собственост“.
След станалите разисквания и извършеното гласуване, на основание чл.21,
ал.1,т.1 от ЗМСМА, във връзка с чл.67, ал.1,чл.67, ал.3 и чл.68, ал.3 от Закона за
съдебната власт, Общински съвет-Радомир прие

Р Е Ш Е Н И Е № 207
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-РАДОМИР ИЗБИРА 3-членна временна
комисия за избор на съдебни заседатели в Районен съд-град
Радомир, в състав:
ПРЕДСЕДАТЕЛ: Калин Иванов – зам.-председател на ОбСРадомир
ЧЛЕНОВЕ: 1.Сашка Ватрачка – общински съветник
2.Георги Георгиев – общински съветник
която на следващото заседание на Общинския съвет да излезе с
предложение за утвърждаване на съдебни заседатели в Районен съдград Радомир.
/общ брой съветници-17, присъствали по време на гласуването – 14/
/”за”- 14,“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 № 208
29.09.2020 г.
П Р О Т О К О Л № 13
Общински съвет-Радомир на свое заседание, проведено на 29.09.2020г. ,
обсъди първа точка от дневния ред –Докладни записки, Докладна записка,
вх.№ С-183/15.09.2020 г., относно приемане на ценоразпис за продажба на
дървесина от временен склад, добита от санитарни сечи от общински имоти,
извън горските територии, 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.8, т.23 и ал.2 от ЗМСМА, Общински съвет-Радомир прие
Р Е Ш Е Н И Е № 208

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-РАДОМИР ПРИЕМА ценоразпис за
продажба на дървесина от временен склад, добита от санитарни
сечи от общински имоти, извън горските територии, както
следва:
ЦЕНОРАЗПИС
за продажба на дървесина от временен склад, добита от санитарни сечи от общински
имоти, извън горските територии

Категории дървесина,
сортименти
1
Иглолистни
ЕДРА
Трупи за бичене над 50 см
Трупи за бичене над 50 см
Трупи за бичене от 30 до 49 см
Трупи за бичене от 30 до 49 см

Дървесен вид

мярка

Ед. цена, лв без
ДДС

2

3

4

смърч, бял бор, дуглазка
черен бор
смърч, бял бор, дуглазка
черен бор

пл. м³
пл. м³
пл. м³
пл. м³

110
100
100
90

Трупи за бичене от 18 до29 см
Трупи за бичене от 18 до 29 см
СРЕДНА
Трупи за бичене от 14 до 17 см
Трупи за бичене от 14 до 17 см
ДРЕБНА
Ритловици
ДЪРВА ЗА ОГРЕВ
ВЪРШИНА
Широколистни
ЕДРА
Трупи за бичене над 50 см
Трупи за бичене над 50 см
Трупи за бичене над 50 см
Трупи за бичене от 30 до 49 см
Трупи за бичене от 30 до 49 см
Трупи за бичене от 30 до 49 см
Трупи за бичене от 18 до29 см
Трупи за бичене от 18 до 29 см
Трупи за бичене от 18 до 29 см
СРЕДНА
Трупи за бичене от 14 до 17 см
Трупи за бичене от 14 до 17 см
Трупи за бичене от 14 до 17 см
ДЪРВА ЗА ОГРЕВ
ДЪРВА ЗА ОГРЕВ
ДЪРВА ЗА ОГРЕВ
ВЪРШИНА

смърч, бял бор, дуглазка пл. м³
черен бор
пл. м³

90
80

смърч, бял бор, дуглазка пл. м³
черен бор
пл. м³

80
70

всички иглолистни
всички иглолистни
всички иглолистни

пл. м³
пр. м³
пр. м³

52
34
2

дъб, бук, явор, ясен,орех
липа, бреза,
акация,други
топола
дъб, бук, явор, ясен,орех
липа, бреза, акация,
други
топола
дъб, бук, явор, ясен,орех
липа, бреза, акация,
други
топола

пл. м³

150

пл. м³

70

пл. м³
пл. м³

70
120

пл. м³

65

пл. м³
пл. м³

65
75

пл. м³

65

пл. м³

65

дъб, бук, явор, ясен,орех
липа, бреза, акация,
други
топола
дъб, бук, явор, ясен,орех
липа, бреза, акация,
други
топола
всички широколистни

пл. м³

60

пл. м³

50

пл. м³
пр. м³

50
45

пр. м³

35

пр. м³
пр. м³

30
2

/общ брой съветници-17, присъствали по време на поименното гласуване – 14/
/”за”- 14,“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 № 209
29.09.2020 г.
П Р О Т О К О Л № 13
Общински съвет-Радомир на свое заседание, проведено на 29.09.2020г. ,
обсъди първа точка от дневния ред –Докладни записки, Докладна записка,
вх.№ С-178/14.08.2020 г., относно приемане на Отчет за касовото изпълнение
на бюджета и на сметките за средства от Европейския съюз на община
Радомир за периода 01.01.2019г.-31.12.2019 г.,с вносител: Пламен Алексиев-кмет
на община Радомир, както и становищата на ПК „Стопанска политика,
земеделие, гори, екология, устройство на територията, строителство и
транспорт“,
ПК“Бюджет,
финанси
и
инвестиционна
политика“,
ПК“Обществен ред, законност, местно самоуправление и общинска
собственост“, ПК „Европейски, национални и други програми и проекти,
работа с децата и младежта, спорт и туризъм“, ПК“Здравеопазване,
социална политика, образование, наука, култура и духовни дейности“и ПК по
етика и противодействие на корупцията.

След станалите разисквания и извършеното поименно гласуване,
на основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, във връзка с чл.21, ал.1,т.6 и чл.27,
ал.4 и ал.5 от ЗМСМА, чл.140, ал.1 и ал.5 от ЗПФ и чл.42, ал.2 от
Наредба за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за
местните дейности за следващите три години, за съставяне, приемане,
изпълнение и отчитане на общинския бюджет, Общински съвет-Радомир
прие
Р Е Ш Е Н И Е № 209
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-РАДОМИР:
1.ПРИЕМА отчета на бюджета на община Радомир за
2019 година, както следва:
1.1.По прихода в размер на 16 539 805 лв., разпределени по
параграфи, съгласно Приложение № 1.
1.2.По разхода в размер на 16 539 805 лв., разпределени по
функции, групи, дейности и параграфи, съгласно Приложение № 2.
2.ПРИЕМА Отчет за касовото изпълнение на сметките за
средствата от Европейския съюз – KSF /код 98/ за периода 01.01.31.12.2019 г., съгласно Приложение № 3.

3.ПРИЕМА Отчет за касовото изпълнение на сметките за
средствата от Европейския съюз – Разплащателна агенция /код 42/
за периода 01.01.-31.12.2019 г., съгласно Приложение № 4.
4.ПРИЕМА Отчет за касовото изпълнение на сметките за
чужди средства /код 33/ за периода 01.01.-31.12.2019 г., съгласно
Приложение № 5.
/общ брой съветници-17, присъствали по време на поименното гласуване – 14/
/”за”- 11,“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 № 210
29.09.2020 г.
П Р О Т О К О Л № 13
Общински съвет-Радомир на свое заседание, проведено на 29.09.2020г. ,
обсъди първа точка от дневния ред –Докладни записки, Докладна записка,
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.,с вносител:
Пламен Алексиев-кмет на община Радомир, както и становищата на ПК
„Стопанска политика, земеделие, гори, екология, устройство на
територията, строителство и транспорт“, ПК“Бюджет, финанси и
инвестиционна политика“, ПК“Обществен ред, законност, местно
самоуправление и общинска собственост“, ПК „Европейски, национални и
други програми и проекти, работа с децата и младежта, спорт и туризъм“,
ПК“Здравеопазване, социална политика, образование, наука, култура и
духовни дейности“и ПК по етика и противодействие на корупцията.

След извършеното поименно гласуване, на основание чл.9, ал.2 от
Закона за общинския дълг, Общински съвет-Радомир прие
Р Е Ш Е Н И Е № 210

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-РАДОМИР ПРИЕМА годишен отчет
за състоянието на общинския дълг на община Радомир към
31.12.2019 година, както следва:
1.Остатъчен размер на дълга към 01.01.2019 г. 352 513 лв.
2.Усвоен дълг през 2019 г.
275 000 лв.
3.Извършени погашения по главница през
2019 г.
352 513 лв.
4.Извършени разходи по дълга за 2019 г.
В т.ч.: разходи за лихви
2 265 лв.
5.Остатъчен размер на дълга към 31.12.2019 г. 275 000 лв.
/общ брой съветници-17, присъствали по време на поименното гласуване – 14/
/”за”- 12,“против”- няма, “въздържал се”- 2/

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 № 211
29.09.2020 г.
П Р О Т О К О Л № 13
Общински съвет-Радомир на свое заседание, проведено на 29.09.2020г. ,
обсъди първа точка от дневния ред –Докладни записки, Докладна записка,
вх.№ С-186/18.09.2020 г., относно Информация за текущото изпълнение на
бюджета, на сметките за средства на Европейския съюз и чужди средства на
община Радомир за първо шестмесечие на 2020 г.,с вносител: Пламен Алексиевкмет на община Радомир, както и становищата на ПК „Стопанска
политика, земеделие, гори, екология, устройство на територията,
строителство и транспорт“, ПК“Бюджет, финанси и инвестиционна
политика“, ПК“Обществен ред, законност, местно самоуправление и
общинска собственост“, ПК „Европейски, национални и други програми и
проекти, работа с децата и младежта, спорт и туризъм“,
ПК“Здравеопазване, социална политика, образование, наука, култура и
духовни дейности“и ПК по етика и противодействие на корупцията.
След станалите разисквания и извършеното поименно гласуване, на основание
чл.21, ал.2 и изпълнение на правомощията по чл.21, ал.1,т.6 и т.24 от ЗМСМА и
съгласно чл.137, ал.2 от Закона за публичните финанси /ЗПФ/ и чл.40, ал.2 от
Наредбата за условията и реда за съставяне на бюджетна прогноза за местните
дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане
на бюджета на Община Радомир, Общински съвет-Радомир прие

Р Е Ш Е Н И Е № 211
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-РАДОМИР ПРИЕМА за сведение
Информация за текущото изпълнение на бюджета, на сметките за
средства на Европейския съюз и чужди средства на Община
Радомир за първо шестмесечие на 2020 година.
/общ брой съветници-17, присъствали по време на поименното гласуване – 14/
/”за”- 12,“против”- няма, “въздържал се”- 2/

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 № 212
29.09.2020 г.
П Р О Т О К О Л № 13
Общински съвет-Радомир на свое заседание, проведено на 29.09.2020г. ,
обсъди първа точка от дневния ред –Докладни записки, Докладна записка,
вх.№ С-196/18.09.2020 г., относно промяна на показатели за нови задължения за
разходи и ангажименти за разходи за 2020 година, с вносител: Пламен
Алексиев-кмет на община Радомир, както и становищата на ПК“Бюджет,
финанси и инвестиционна политика“и ПК“Обществен ред, законност, местно
самоуправление и общинска собственост“.

След извършеното поименно гласуване, на основание чл.21,
ал.1,т.6 от ЗМСМА и във връзка с чл.124, ал.2 от Закона за публичните
финанси, Общински съвет-Радомир прие
Р Е Ш Е Н И Е № 212
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-РАДОМИР ИЗВЪРШВА промяна в
точки 12 и 13 на Решение № 58/31.01.2020 г. за приемане на бюджета
на Община Радомир за 2020 г., както следва:
1.Точка 12 от Решение № 58/31.01.2020 г. се променя, както
следва:
БИЛО: Определя максимален размер на новите задължения
за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2020 г., като
наличните към края на годината задължения за разходи не могат
да надвишават 1 025 519 лв.
СТАВА: Определя максимален размер на новите задължения
за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2020 г., като
наличните към края на годината задължения за разходи не могат
да надвишават 2 091 540 лв.
2.Точка 13 от Решение № 58/31.01.2020 г. се променя, както
следва:
БИЛО: Определя максимален размер на ангажиментите за
разходи, които могат да бъдат поети през 2020 г., като наличните
към края на годината поети ангажименти за разходи не могат да
надвишават 3 418 399 лв.

СТАВА: Определя максимален размер на ангажиментите
за разходи, които могат да бъдат поети през 2020 г., като
наличните към края на годината поети ангажименти за разходи не
могат да надвишават 6 971 799 лв.
/общ брой съветници-17, присъствали по време на поименното гласуване – 14/
/”за”- 12,“против”- 1, “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 № 213
29.09.2020 г.
П Р О Т О К О Л № 13
Общински съвет-Радомир на свое заседание, проведено на 29.09.2020г. ,
обсъди първа точка от дневния ред –Докладни записки, Докладна записка,
вх.№ С-187/18.09.2020 г., относно изграждане на пътна връзка към крайпътен
търговски комплекс УПИ II, кв.78, според ПУП на гр.Радомир, за осигуряване на
транспортен достъп към път I-6 /Гюешево-София/, ул.“Райко Даскалов“ №
48а, 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.8 и т.23 и ал.2 от ЗМСМА, Общински съвет-Радомир прие
Р Е Ш Е Н И Е № 213

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-РАДОМИР ДАВА СЪГЛАСИЕ фирма
„Бойчо Огнянов – 1“ЕООД да реализира проект: „Изграждане на
пътна връзка към крайпътен търговски комплекс УПИ II, кв.78,
според ПУП на град Радомир, за осигуряване на транспортен
достъп към път I-6 /Гюешево-София/ ул.“Райко Даскалов“ № 48а,
който проект предвижда прекъсване на разделителната ивица и
тротоар при ОТ 506 /съгласно ПУП на град Радомир/.
/общ брой съветници-17, присъствали по време на гласуването – 13/
/”за”- 11,“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 № 214
29.09.2020 г.
П Р О Т О К О Л № 13
Общински съвет-Радомир на свое заседание, проведено на 29.09.2020г. ,
обсъди първа точка от дневния ред –Докладни записки, Докладна записка,
вх.№ С-185/18.09.2020 г., относно приемане на решение за допускане
изработване на проект за изменение на общия устройствен план на община
Радомир в обхват поземлен имот с идентификатор 22085.11.44 по
кадастрална карта за землището на село Долна Диканя, община 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 извършеното гласуване, на основание чл.124, ал.1, във връзка с чл.136, ал.1
от ЗУТ, Общински съвет-Радомир прие

Р Е Ш Е Н И Е № 214
1.На основание чл.124, ал.1 от ЗУТ, във връзка с чл.124б, ал.1 от ЗУТ,
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-РАДОМИР ОДОБРЯВА задание за изработване на
проект за изменение на общия устройствен план на община Радомир в обхват
поземлен имот с идентификатор 22085.11.44 по кадастрална карта за
землището на село Долна Диканя, община Радомир.
2.На основание чл.124, ал.1 от ЗУТ, ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-РАДОМИР
ПРИЕМА да бъде изработен проект за изменение на общия устройствен план
на община Радомир в обхват поземлен имот 22085.11.44 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.
На основание чл.124б, ал.4 от ЗУТ решението на Общинския съвет по
чл.124, ал.1 не подлежи на оспорване.
/общ брой съветници-17, присъствали по време на гласуването – 12/
/”за”- 12,“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 № 215
29.09.2020 г.
П Р О Т О К О Л № 13
Общински съвет-Радомир на свое заседание, проведено на 29.09.2020г. ,
обсъди първа точка от дневния ред –Докладни записки, Докладна записка,
вх.№ С-188/18.09.2020 г., относно приемане на решение за изработване на ПУП
в обхват поземлен имот с идентификатор 61577.20.40 по кадастрална карта
за землището на град Радомир, община 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.124а, ал.1 от ЗУТ,
Общински съвет-Радомир прие
Р Е Ш Е Н И Е № 215

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 задание за изработване на ПУП-ПЗ за
поземлен имот с идентификатор с 61577.20.40.29 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 61577.20.40 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 главния архитект на
община Радомир.
Съгласно чл.124б, ал.2 от Закон за устройство на
територията, 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 Общинския
съвет по чл.124а, ал.1 не подлежи на оспорване.
/общ брой съветници-17, присъствали по време на гласуването – 12/
/”за”- 12,“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 № 216
29.09.2020 г.
П Р О Т О К О Л № 13
Общински съвет-Радомир на свое заседание, проведено на 29.09.2020г. ,
обсъди първа точка от дневния ред –Докладни записки, Докладна записка,
вх.№ С-189/18.09.2020 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“Бюджет, финанси и инвестиционна политика“ и
ПК“Обществен ред, законност, местно самоуправление и общинска
собственост“.

прие

След извършеното поименно гласуване, Общински съвет-Радомир
Р Е Ш Е Н И Е № 216

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 Стефанка Боянова Димитрова с
постоянен адрес гр. Радомир, ул. „Училищна” № 44 и Община
Радомир, чрез продажба на частта на общината, представляваща
150/850 /сто и петдесет от осемстотин и петдесет / кв.м. идеални
части от поземлен имот с идентификатор 61577.566.42 /шестдесет
и една хиляди петстотин седемдесет и седем, точка, петстотин
шестдесет и шест,
точка, четиридесет и две/, съгласно
кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със
заповед РД-18-75/10.11.2015 г. на Изпълнителен директор на АГКК,
Последно изменение със заповед: няма издадена заповед за изменение
в КККР, Адрес на поземления имот: гр. Радомир, местност:
ЛОЗЕТО, Трайно предназначение на територията: Земеделска,
Начин на трайно ползване: за земеделски труд и отдих /съгласно §4

от ПЗР на ЗСПЗЗ/, Стар идентификатор - 61577.566.87, Номер по
предходен план: 573, целия с площ от 850 кв.м., при граници на целия
имот: №№ 61577.566.185, 61577.566.71, 61577.566.115, актуван с АОС
№ 4083/06.08.2019 г., при цена 799.78 лв. /седемстотин деветдесет и
девет лева и седемдесет и осем 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 – 12/
/”за”- 12,“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 № 217
29.09.2020 г.
П Р О Т О К О Л № 13
Общински съвет-Радомир на свое заседание, проведено на 29.09.2020г. ,
обсъди първа точка от дневния ред –Докладни записки, Докладна записка,
вх.№ С-190/18.09.2020 г., относно продажба на общинска недвижима
собственост – УПИ VI-общ.в кв.43 по плана на село Чуковец, община Радомир,
с вносител: Пламен Алексиев-кмет на община Радомир, както и становищата
на ПК“Бюджет, финанси и инвестиционна политика“ 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 № 217
1. ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-РАДОМИР, на основание чл.8, ал. 9 от
ЗОС ДОПЪЛВА годишната Програма за управление и
разпореждане с общинска собственост за 2020 г. /приета с решение
№ 56 от протокол № 5 от 31.01.2020 г. - списък на недвижимите
имоти частна общинска собственост за продажба по ЗОС през
2020 г./ с нова точка, в която вписва имот представляващ УПИ
УПИ VI-общ. в кв. 43 по плана на с. Чуковец, Община Радомир, с
площ от 1051 кв.м. /хиляда петдесет и един квадратни метра/,
отреден за жилищно строителство, одобрен със Заповед №
517/30.10.1989 г. на ОНС-Перник, незастроен, при граници: север –
УПИ V-общ. от кв. 43, изток – край на регулация, юг – УПИ VII-общ.
от кв. 43 и запад – улица, актуван с АОС № 4043/19.06.2019 г.
2. 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 УПИ УПИ VI-общ. в кв. 43
по плана на с. Чуковец, Община Радомир, с площ от 1051 кв.м.
/хиляда петдесет и един квадратни метра/, отреден за жилищно
строителство, одобрен със Заповед № 517/30.10.1989 г. на ОНСПерник, незастроен, при граници: север – УПИ V-общ. от кв. 43,

изток – край на регулация, юг – УПИ VII-общ. от кв. 43 и запад –
улица, актуван с АОС № 4043/19.06.2019 г., при първоначална
тръжна цена от 5 927.64 лв. /пет хиляди деветстотин двадесет и
седем лева и шестдесет и четири стотинки/, без включен ДДС,
определена от лицензиран оценител.
3. ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-РАДОМИР ВЪЗЛАГА на кмета на
Община Радомир да проведе процедурата по търга, съгласно
Наредба за общинската собственост и сключи договор за
продажбата със спечелилия търга.
/общ брой съветници-17, присъствали по време на поименното гласуване – 12/
/”за”- 12,“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 № 218
29.09.2020 г.
П Р О Т О К О Л № 13
Общински съвет-Радомир на свое заседание, проведено на 29.09.2020г. ,
обсъди първа точка от дневния ред –Докладни записки, Докладна записка,
вх.№ С-191/18.09.2020 г., относно продажба на общинска недвижима
собственост – УПИIV-904 в кв.54 по плана на село Дрен, община Радомир, с
вносител: Пламен Алексиев-кмет на община Радомир, както и становищата
на ПК“Бюджет, финанси и инвестиционна политика“ 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 № 218
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
IV-904 в кв. 54 по плана на с. Дрен, Община Радомир с площ от 567 кв.м.,
отреден за жилищно строителство, застроен, одобрен със Заповед № III336/08.06.1964 г. на ОНС- Перник, при граници: север – улица, изток – улица, юг УПИ II-910 от кв. 54 и запад – УПИ III-911 от кв. 54, актуван с АОС №
4238/19.08.2020 г. на Петър Йорданов Калейн, с постоянен адрес гр. София, ул.
„Иван Сусанин“ № 18 за сумата от 3 887.13 лв. /три хиляди осемстотин
осемдесет и седем лева и тринадесет 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 – 13/
/”за”- 13,“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 № 219
29.09.2020 г.
П Р О Т О К О Л № 13
Общински съвет-Радомир на свое заседание, проведено на 29.09.2020г. ,
обсъди първа точка от дневния ред –Докладни записки, Докладна записка,
вх.№ С-192/18.09.2020 г., относно продажба на общинска недвижима
собственост – УПИV-общ. в кв.43 по плана на село Чуковец, община Радомир, с
вносител: Пламен Алексиев-кмет на община Радомир, както и становищата
на ПК“Бюджет, финанси и инвестиционна политика“ 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 № 219
1. ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-РАДОМИР, на основание чл.8, ал. 9 от
ЗОС ДОПЪЛВА годишната Програма за управление и
разпореждане с общинска собственост за 2020 г. /приета с решение
№ 56 от протокол № 5 от 31.01.2020 г. - списък на недвижимите
имоти частна общинска собственост за продажба по ЗОС през
2020 г./ с нова точка, в която вписва имот представляващ УПИ
УПИ V-общ. в кв. 43 по плана на с. Чуковец, Община Радомир, с
площ от 917 кв.м. /деветстотин и седемнадесет квадратни
метра/, отреден за жилищно строителство, одобрен със Заповед №
517/30.10.1989 г. на ОНС-Перник, незастроен, при граници: север –
УПИ III-72 и УПИ IV-81 от кв. 43, изток – край на регулация, юг –
УПИ VI-общ. от кв. 43 и запад – улица, актуван с АОС №
4042/19.06.2019 г.
2. 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 УПИ УПИ V-общ. в кв. 43
по плана на с. Чуковец, Община Радомир, с площ от 917 кв.м.
/деветстотин и седемнадесет квадратни метра/, отреден за
жилищно строителство, одобрен със Заповед № 517/30.10.1989 г. на

ОНС-Перник, незастроен, при граници: север – УПИ III-72 и УПИ IV81 от кв. 43, изток – край на регулация, юг – УПИ VI-общ. от кв. 43
и запад – улица, актуван с АОС № 4042/19.06.2019 г., при
първоначална тръжна цена от 5 171.88 лв. /пет хиляди сто
седемдесет и един лева и осемдесет и осем стотинки/, без включен
ДДС, определена от лицензиран оценител.
3. ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-РАДОМИР ВЪЗЛАГА на кмета на
Община Радомир да проведе процедурата по търга, съгласно
Наредба за общинската собственост и сключи договор за
продажбата със спечелилия търга.
/общ брой съветници-17, присъствали по време на поименното гласуване – 13/
/”за”- 13,“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 № 220
29.09.2020 г.
П Р О Т О К О Л № 13
Общински съвет-Радомир на свое заседание, проведено на 29.09.2020г. ,
обсъди първа точка от дневния ред –Докладни записки, Докладна записка,
вх.№ С-193/18.09.2020 г., относно отпускане на финансова помощ на Радка
Илиева Веселинова от село Дрен, община Радомир, с вносител: Пламен
Алексиев-кмет на община Радомир, както и становищата на ПК“Бюджет,
финанси и инвестиционна политика“ и ПК“Здравеопазване, социална
политика, образование, наука, култура и духовни дейности“.

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 № 220
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-РАДОМИР ДАВА СЪГЛАСИЕ да бъде
отпусната финансова помощ в размер на 400 лева на Радка Илиева
Веселинова от село Дрен, община Радомир, ул.“Четиридесет и
четвърта“ № 2.
/общ брой съветници-17, присъствали по време на поименното гласуване – 13/
/”за”- 13,“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 № 221
29.09.2020 г.
П Р О Т О К О Л № 13
Общински съвет-Радомир на свое заседание, проведено на 29.09.2020г. ,
обсъди първа точка от дневния ред –Докладни записки, Докладна записка,
вх.№ С-194/18.09.2020 г., относно отпускане на финансова помощ на Димитър
Велизаров Борчев от село Дрен, община Радомир, с вносител: Пламен
Алексиев-кмет на община Радомир, както и становищата на ПК“Бюджет,
финанси и инвестиционна политика“ и ПК“Здравеопазване, социална
политика, образование, наука, култура и духовни дейности“.

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, ал.1 от Правила
за отпускане на еднократни помощи, Общински съвет-Радомир прие
Р Е Ш Е Н И Е № 221
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-РАДОМИР ДАВА СЪГЛАСИЕ да бъде
отпусната финансова помощ в размер на 1220 лева на Димитър
Велизаров Борчев от село Дрен, община Радомир, ул.“Първа“ № 52.
/общ брой съветници-17, присъствали по време на поименното гласуване – 13/
/”за”- 13,“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 № 222
29.09.2020 г.
П Р О Т О К О Л № 13
Общински съвет-Радомир на свое заседание, проведено на 29.09.2020г. ,
обсъди първа точка от дневния ред –Докладни записки, Докладна записка,
вх.№ С-199/28.09.2020 г., относно решение за подписване на запис на заповед за
удължаване срока на договор и получаване на дофинансиране по ОП РЧР, по
процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по
проект BG05M9OP001-2.018-0017-C01“Социално-икономическа интеграция на
уязвими групи.Интегрирани мерки за подобряване достъпа до образование“ –
Компонент 1 по оперативна програма „Развитие на човешките ресурси 20142020“ и оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“
2014-2020“ , с вносител: Пламен Алексиев-кмет на община Радомир.

След извършеното поименно гласуване, на основание чл.21,
ал.1,т.10 и т.24 от ЗМСМА, Общински съвет-Радомир прие
Р Е Ш Е Н И Е № 222

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-РАДОМИР:
1.ДАВА СЪГЛАСИЕ да бъде издадена нова запис на заповед
от община Радомир, без протест и разноски, в полза на
Министерство на труда и социалната политика, с адрес: 1051,
град София, улица“Триадица“ № 2, ЕИК 000695395, в качеството му
на управляващ орган по ОП „Развитие на човешките ресурси“,
представлявано от Зорница Русинова – заместник министър и
ръководител на УО, за сумата от 75 691.16 лева, за обезпечаване на
авансовото плащане по горецитирания договор. Падеж: Датата
на влизане в сила на решението за верификация на окончателното
искане за плащане по договор BG05M9OP001-2.018.0017-C01.
2.ДАВА СЪГЛАСИЕ да бъде издадена нова запис на заповед
от община Радомир, без протест и разноски, в полза на
Изпълнителна агенция ОП „Наука и образование за интелигентен
растеж“ с адрес: 1113 град София, бул.“Цариградско шосе“ №
125,ЕИК 177224179, в качеството му на ръководител на
управляващия на ОП „Наука и образование за интелигентен

растеж“, представлявано от Кирил Гератлиев – изпълнителен
директор на ИА ОП НОИР, за сумата от 77 992,30 лева, за
обезпечаване на авансовото плащане по горецитирания
договор.Падеж: Датата на влизане в сила на решението за
верификация на окончателното искане за плащане по договор
BG05M9OP001-2.018-0017-2014BG05M2OP001-C01.
3.УПЪЛНОМОЩАВА Пламен Алексиев-кмет на община
Радомир, в качеството му на бенефициент, да подпише запис на
заповед за удължаване срока на договора до 31.12.2021 година по
Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ и запис на
заповед по Оперативна програма „Наука и образование за
интелигентен растеж“ при посочените по-горе условия, в
съответствие с утвърдените от МТСП и ИА ОП НОИР образци за
получаване на авансово плащане в размер на 20 % от общата
стойност на проекта.
На основание чл.60, ал.1 от АПК ОБЩИНСКИ СЪВЕТРАДОМИР ДОПУСКА предварително изпълнение на настоящото
решение.
/общ брой съветници-17, присъствали по време на поименното гласуване – 13/
/”за”- 11,“против”- няма, “въздържал се”- 2/

СВЕТОСЛАВ КИРИЛОВ/П/
Председател на Общински съвет-Радомир

