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 № 223
27.10.2020 г.
П Р О Т О К О Л № 14
Общински съвет-Радомир на свое заседание, проведено на 27.10.2020г. ,
обсъди втора точка от дневния ред –Докладни записки, Докладна записка,
вх.№ С-206/16.10.2020 г., относно изменение и допълнение на Правилник за
организацията и дейността на Общински съвет-Радомир, неговите комисии и
взаимодействието му с общинската администрация, с вносител: Светослав
Кирилов-председател на ОбС-Радомир, както и становищата на
ПК“Бюджет, финанси и инвестиционна политика“, ПК“Здравеопазване,
социална
политика,
образование,
наука,
култура
и
духовни
дейности“,ПК“Стопанска политика, земеделие, гори, екология, устройство на
територията, строителство и транспорт“, ПК“Обществен ред, законност,
местно самоуправление и общинска собственост“, ПК „Европейски,
национални и други програми и проекти, работа с децата, младежки
дейности, спорт и туризъм“ и ПК по етика, конфликт на интереси и
противодействие на корупцията.

След станалите разисквания и извършеното гласуване, Общински
съвет-Радомир прие
Р Е Ш Е Н И Е № 223

I. На основание чл. 21, ал.З, във връзка с чл. 28а, ал. 6 от
ЗМСМА, ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-РАДОМИР ИЗМЕНЯ и ДОПЪЛВА
Правилника за организацията и дейността на общински съвет –
Радомир, неговите комисии и за взаимодействието му с
общинската администрация, както следва:
§ 1. ОТМЕНЯ СЕ изцяло чл.90
§ 2. СЪЗДАВА СЕ нов чл. 50а със следния текст:
Чл. 50а, ал. 1: При обявени извънредно положение, бедствено
положение,
извънредна епидемична обстановка или кризисна
ситуация, засягащи територията на община Радомир или част от
нея, и когато въведените мерки и наложените ограничения,
свързани с тях, не позволяват или затрудняват провеждането на
присъствени заседания на постоянните комисии, председателят
на общинския съвет свиква заседания на постоянните комисии от
разстояние при спазване на условията за кворум и лично гласуване,
като се осигурява пряко и виртуално участие чрез
видеоконференция чрез технически средства за комуникационна
връзка за едновременно предаване и приемане на образ и звук между

общинските съветници, намиращи се на различни места, които
отговарят на изискванията за мрежова и информационна
сигурност и гарантират участието, идентифицирането и начина
на гласуване на всеки общински съветник.
Ал. 2: В случаите по ал. 1, когато няма ехническа възможност за
провеждане на заседания на постоянните комисии от разстояние
чрез видеоконференция, председателят на общинският съвет може
да свика заседания на постоянните комисии от разстояние, на
които да се приемат решения чрез неприсъствено гласуване по друг
начин, който осигурява спазването на условията за кворум и
лично гласуване и гарантира участието, идентифицирането и
начина на гласуване на всеки общински съветник.
Ал. 3: За идентифициране участието и начина на гласуване на
общинските съветници при провеждане на заседания по ал. 1 и ал. 2,
общинските съветници подписват декларация за ползване на
служебен имейл.
т. 1: При провеждане на заседания на постоянните комисии, чрез
видеоконференция, на служебния имейл ще се изпращат кодове и
данни, необходими за провеждане на заседанието. В началото на
заседанието на съответната постоянна комисия се извършва
проверка на кворума, чрез поименно повикване на общинските
съветници и идентификацията им чрез звук и видео. За
заседанията се изготвя видеозапис върху електронен носител,
който се прилага към протокола от заседанието. Председателят
на общинския съвет осигурява публичност и пряко излъчване на
интернет страницата на общината, освен ако комисията реши
отделно заседание или част от него да бъде закрито.
т. 2: При провеждане на заседания на постоянните комисии за
неприсъствено
приемане на решения, на служебния имейл
общинските съветници получават образец на формуляр за
неприсъствено гласуване по дневния ред на съответната
постоянна комисия. Всеки общински съветник следва да изпрати
от своя служебен имейл попълнен формуляр в електронно писмо на
електронния
адрес
на
общински
съвет –
Радомир
obs_radomir@abv.bg, в което посочва начина /”за“, „против“,
„въздържал се“/, по който гласува по предложените проекти за
решения по въпросите, включени в дневния ред на заседанието на
комисията. В електронното писмо общинските съветници могат
да излагат мотиви за начина, по който гласуват. Въз основа на
постъпилите електронни писма от общинските съветници с
изразения в тях начин на гласуване, се съставя протокол, в който
се отразява извършеното гласуване от общинските съветници.
Разпечатки от електронните писма на общинските съветници, с
които са заявили начина, по който са гласували по проектите за
решения се прилагат към съставения протокол на заседанието на
постоянната комисия с взети неприсъствени решения.
Съставените протоколи за проведените заседания на постоянните
комисии, се удостоверяват с подписа на председателите на
постоянни комисии.
Ал. 4: При провеждане на заседания по ал. 1 и ал. 2 се спазват
установените в закона и правилника изисквания за кворум и
мнозинство за приемане на решенията, включително за изпращане
на материалите и проектите за решения на общинските
съветници, а необходимата организация се осъществява от
председателя на Общинския съвет.

Ал. 5: Решенията взети на заседанията по ал. 1 и ал. 2 се обявяват
публично, чрез публикуване на протоколите на постоянните
комисии на интернет страницата на общината.
§ 3. СЪЗДАВА СЕ нов чл. 64а със следния текст:
Чл. 64а, ал. 1: При обявени извънредно положение, бедствено
положение,
извънредна епидемична обстановка или кризисна
ситуация, засягащи територията на община Радомир или част от
нея, и когато въведените мерки и наложените ограничения,
свързани с тях, не позволяват или затрудняват провеждането на
присъствени заседания на общинския съвет, председателят на
общинския съвет свиква заседание от разстояние при спазване на
условията за кворум и лично гласуване, като се осигурява пряко и
виртуално участие чрез видеоконференция чрез технически
средства за комуникационна връзка за едновременно предаване и
приемане на образ и звук между общинските съветници, намиращи
се на различни места, които отговарят на изискванията за
мрежова и информационна сигурност и гарантират участието,
идентифицирането и начина на гласуване на всеки общински
съветник.
Ал. 2: В случаите по ал. 1 когато няма техническа възможност за
провеждане на заседание от разстояние чрез видеоконференция,
председателят на общинският съвет може да свика заседание от
разстояние, на което да се приемат решения чрез неприсъствено
гласуване по друг начин, който осигурява спазването на условията
за кворум и лично гласуване и гарантира участието,
идентифицирането и начина на гласуване на всеки общински
съветник.
Ал. 3: За идентифициране участието и начина на гласуване на
общинските съветници при провеждане на заседания по ал. 1 и ал. 2,
общинските съветници подписват декларация за ползване на
служебен имейл,
т. 1: При провеждане на заседания, чрез видеоконференция, на
служебния имейл ще се изпращат кодове и данни, необходими за
провеждане на заседанието. В началото на заседанието се
извършва проверка на кворума, чрез поименно повикване на
общинските съветници и идентификацията им чрез звук и видео.
За заседанията се изготвя видеозапис върху електронен носител,
който се прилага към протокола от заседанието. Председателят
на общинския съвет осигурява публичност и пряко излъчване на
интернет страницата на общината, освен ако общинският съвет
реши отделно заседание или част от него да бъде закрито.
т. 2: При провеждане на заседания, чрез неприсъствено приемане на
решения, на служебния имейл общинските съветници получават
образец на формуляр за неприсъствено гласуване по дневния ред.
Всеки общински съветник следва да изпрати от своя служебен
имейл попълнен формуляр в електронно писмо на електронния
адрес на общински съвет - Радомир obs_radomir@abv.bg, в което
посочва начина /”за“, „против“, „въздържал се“/, по който гласува
по предложените проекти за решения по въпросите, включени в
дневния ред йа заседанието. В електронното писмо общинските
съветници могат да излагат мотиви за начина, по който
гласуват. Въз основа на постъпилите електронни писма от
общинските съветници е изразения в тях начин на гласуване, се

съставя протокол, в който се отразява извършеното гласуване от
общинските съветници. Разпечатки от електронните писма на
общинските съветници, е които са заявили начина, по който са
гласували по проектите за решения се прилагат към съставения
протокол на заседанието е взети неприсъствени решения.
Ал. 4: При провеждане на заседания по ал. 1 и ал. 2 се спазват
установените в закона и правилника изисквания за кворум и
мнозинство за приемане на решенията, включително за изпращане
на материалите и проектите за решения на общинските
съветници, а необходимата организация се осъществява от
председателя на Общинския съвет.
Ал. 5: Решенията взети на заседанията по ал. 1 и ал. 2 се обявяват
публично.
/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 № 224
27.10.2020 г.
П Р О Т О К О Л № 14
Общински съвет-Радомир на свое заседание, проведено на 27.10.2020г. ,
обсъди втора точка от дневния ред –Докладни записки, Докладна записка,
вх.№ С-213/16.10.2020 г., относно отчети за дейността по бизнес програма на
„Медицински център-Радомир“ЕООД и за финансовото състояние за периода
01.01.2020г.-30.09.2020 г., с вносител: д-р Татяна Петрушева – управител на
„Медицински център-Радомир“ЕООД, както и становищата на ПК“Бюджет,
финанси и инвестиционна политика“, ПК“Здравеопазване, социална политика,
образование, наука, култура и духовни дейности“,ПК“Стопанска политика,
земеделие, гори, екология, устройство на територията, строителство и
транспорт“, ПК“Обществен ред, законност, местно самоуправление и
общинска собственост“, ПК „Европейски, национални и други програми и
проекти, работа с децата, младежки дейности, спорт и туризъм“ и ПК по
етика, конфликт на интереси и противодействие на корупцията.

След станалите разисквания и извършеното поименно гласуване,
на основание чл.21, ал.1,т.23 от ЗМСМА, Общински съвет-Радомир прие
Р Е Ш Е Н И Е № 224

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-РАДОМИР:
1.ПРИЕМА Отчет за дейността по бизнес програмата на
„Медицински център-Радомир“ЕООД и Отчет за финансовото
състояние на „Медицински център-Радомир“ЕООД за периода
01.01.2020 г. – 30.09.2020 г.
2.ЗАДЪЛЖАВА
управителя
на
„Медицински
центърРадомир“ЕООД да предприеме необходимите действия по събиране на
дължимите суми от наемите на помещения до края на 2020 година и
да представи на общинския съвет резултатът от тези действия.
/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 № 225
27.10.2020 г.
П Р О Т О К О Л № 14
Общински съвет-Радомир на свое заседание, проведено на 27.10.2020г. ,
обсъди втора точка от дневния ред –Докладни записки, Докладна записка,
вх.№ С-201/09.10.2020 г., относно актуализиране на план за действие за
общинските концесии на община Радомир за периода 2019-2020 г., приет с
Решение № 130/26.05.2020 г. по Протокол № 9 на Общински съвет-Радомир, 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 гласуване, на основание чл.21, ал.1,т.12, чл.21,
ал.2 от ЗМСМА, чл.8, ал.9 от ЗОС, чл.40, ал.3, т.2, във връзка с чл.45,
ал.4 от Закона за концесиите, Общински съвет-Радомир прие
Р Е Ш Е Н И Е № 225

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-РАДОМИР ПРИЕМА актуализиран
план за действие за общинските концесии на община Радомир 20192020 г., представляващ приложение, неразделна част от
настоящото решение.
/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 № 226
27.10.2020 г.
П Р О Т О К О Л № 14
Общински съвет-Радомир на свое заседание, проведено на 27.10.2020г. ,
обсъди втора точка от дневния ред –Докладни записки, Докладна записка,
вх.№ С-208/16.10.2020 г., относно продажба на общинска недвижима
собственост – УПИ IV-761 в кв.47 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“, 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 № 226
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-761 в кв. 47 по плана на с. Дрен, Община Радомир с площ от 780 кв.м.,
отреден за жилищно строителство, застроен, одобрен със Заповед № III336/08.06.1964 г. на ОНС- Перник, при граници: север – край на регулация, изток
– УПИ V-757 от кв. 47, юг - улица и запад – УПИ III-759 от кв. 47, актуван с
АОС № 4246/06.10.2020 г. на Стефан Красимиров Левенски, с постоянен адрес
гр. София, ж.к. „Дружба“ бл. 90, вх. Б, ет. 2, ап. 26 за сумата от 5 203.72 лв.
/пет хиляди двеста и три лева и седемдесет 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 – 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 № 227
27.10.2020 г.
П Р О Т О К О Л № 14
Общински съвет-Радомир на свое заседание, проведено на 27.10.2020г. ,
обсъди втора точка от дневния ред –Докладни записки, Докладна записка,
вх.№ С-209/16.10.2020 г., относно продажба на общинска недвижима
собственост – поземлен имот с идентификатор 61577.505.1169 по
кадастрална карта за землището на град Радомир, община Радомир, 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“.

прие

След извършеното поименно гласуване, Общински съвет-Радомир
Р Е Ш Е Н И Е № 227

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. 44, ал. 1 и
2, и чл. 62, ал.1 и 2 от Наредба за общинската собственост ДАВА
СЪГЛАСИЕ за продажба на Поземлен имот с идентификатор
61577.505.1169 /шестдесет и една хиляди петстотин седемдесет и
седем, точка, петстотин и пет, точка, хиляда сто шестдесет 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.
„Пейо Яворов” № 24, с площ: 568 кв.м., трайно предназначение на
територията: Урбанизирана, начин на трайно ползване: Ниско
застрояване /до 10m/, номер по предходен план: 1169, квартал: 82,
парцел XVI, при съседи: имоти с идентификатор 61577.505.9644;
61577.505.1170; 61577.505.1172; 61577.505.1175; 61577.505.1168, актуван
с АОС № 4240/02.09.2020 г. на Борис Стоилов Иванов с постоянен
адрес гр. Радомир, ул. „Пейо Яворов” № 24 за сумата от 14 963.93
лв. /четиринадесет хиляди деветстотин шестдесет и три лева и

деветдесет и три стотинки/, без включен ДДС, определена от
лицензиран експерт оценител и утвърдена от Общински съвет Радомир.
2. ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-РАДОМИР ВЪЗЛАГА на Община
Радомир да сключи договор за продажба.
/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 № 228
27.10.2020 г.
П Р О Т О К О Л № 14
Общински съвет-Радомир на свое заседание, проведено на 27.10.2020г. ,
обсъди втора точка от дневния ред –Докладни записки, Докладна записка,
вх.№ С-210/16.10.2020 г., относно продажба на общинска недвижима
собственост – УПИ XI-126 в кв.8 по плана на село Кондофрей, община
Радомир, 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 № 228
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
XI-126 в кв. 8 по плана на с. Кондофрей, Община Радомир, с площ
от 756 кв.м., отреден за жилищно строителство, одобрен със
Заповед № 255/16.05.1989 г. на ОНС-Перник, незастроен, при
граници: север – УПИ I-127 от кв.8, изток – УПИ III-125 от кв.8, юг –
УПИ X-123 от кв. 8 и запад – улица, актуван с АОС №
4239/02.09.2020 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 XI-126 в кв. 8 по
плана на с. Кондофрей, Община Радомир, с площ от 756 кв.м.,
отреден за жилищно строителство, одобрен със Заповед №

255/16.05.1989 г. на ОНС-Перник, незастроен, при граници: север –
УПИ I-127 от кв.8, изток – УПИ III-125 от кв.8, юг – УПИ X-123 от
кв. 8 и запад – улица, актуван с АОС № 4239/02.09.2020 г., при
първоначална тръжна цена от 4 818.96 лв. /четири хиляди
осемстотин и осемнадесет лева и деветдесет и шест 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 – 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 № 229
27.10.2020 г.
П Р О Т О К О Л № 14
Общински съвет-Радомир на свое заседание, проведено на 27.10.2020г. ,
обсъди втора точка от дневния ред –Докладни записки, Докладна записка,
вх.№ С-211/16.10.2020 г., относно продажба на общинска недвижима
собственост – УПИ XVIII-общ. в кв.153 по плана на село Горна Диканя, община
Радомир, 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 № 229
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
XVIII-общ. в кв.153 по плана на село Горна Диканя, община Радомир
с площ от 861 кв.м., отреден за жилищно строителство, одобрен
със Заповед III-144/27.03.1981 г. на ОНС-Перник, незастроен, при
граници: север-край на регулация, изток-УПИ XIX-общ. от кв.153,
юг-улица и запад – УПИ XVII-общ. от кв.153, актуван с АОС №
4249/06.10.2020 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 XVIII-общ.в кв.153 по
плана на село Горна Диканя, община Радомир, с площ от 861 кв.м,
отреден за жилищно строителство, одобрен със Заповед III-

144/27.03.1981 г. на ОНС-Перник, незастроен, при граници: северкрай на регулация, изток-УПИ XIX-общ. от кв.153, юг-улица и
запад – УПИ XVII-общ. от кв.153, актуван с АОС №
4249/06.10.2020г., при първоначална тръжна цена от 7 012.98
лв./седем хиляди и дванадесет лева и деветдесет 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 – 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 № 230
27.10.2020 г.
П Р О Т О К О Л № 14
Общински съвет-Радомир на свое заседание, проведено на 27.10.2020г. ,
обсъди втора точка от дневния ред –Докладни записки, Докладна записка,
вх.№ С-212/16.10.2020 г., относно продажба на общинска недвижима
собственост – УПИ IX-126 в кв.10 по плана на село Жедна, община Радомир, 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 № 230
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
IX-126 в кв. 10 по плана на с. Жедна, Община Радомир, с площ от
952 кв.м., отреден за жилищно строителство, одобрен със Заповед
III-460/08.05.1975 г. на ОНС-Перник, незастроен, при граници: север –
УПИ VI-127 от кв. 10, изток – УПИ VII-128 от кв. 10 и УПИ XII-303
от кв.10, юг – улица и запад – УПИ X-126 от кв. 10, актуван с АОС
№ 4250/06.10.2020 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 IX-126 в кв. 10 по
плана на с. Жедна, Община Радомир, с площ от 952 кв.м., отреден
за жилищно строителство, одобрен със Заповед III-460/08.05.1975 г.

на ОНС-Перник, незастроен, при граници: север – УПИ VI-127 от кв.
10, изток – УПИ VII-128 от кв. 10 и УПИ XII-303 от кв.10, юг – улица
и запад – УПИ X-126 от кв. 10, актуван с АОС № 4250/06.10.2020 г.,
при първоначална тръжна цена от 5 984.55 лв. /пет хиляди
деветстотин осемдесет и четири лева и петдесет и пет
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 – 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 № 231
27.10.2020 г.
П Р О Т О К О Л № 14
Общински съвет-Радомир на свое заседание, проведено на 27.10.2020г. ,
обсъди втора точка от дневния ред –Докладни записки, Докладна записка,
вх.№ С-204/15.10.2020 г., относно отпускане на финансова помощ на Татяна
Алексеевна Рударска от село Дрен, 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 № 231
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-РАДОМИР ДАВА СЪГЛАСИЕ да бъде
отпусната финансова помощ в размер на 610 лева на Татяна
Алексеевна Рударска от село Дрен, 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 № 232
27.10.2020 г.
П Р О Т О К О Л № 14
Общински съвет-Радомир на свое заседание, проведено на 27.10.2020г. ,
обсъди втора точка от дневния ред –Докладни записки, Докладна записка,
вх.№ С-205/15.10.2020 г., относно отпускане на финансова помощ на Таня
Кирилова Лазарова от град 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 № 232
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-РАДОМИР ДАВА СЪГЛАСИЕ да бъде
отпусната финансова помощ в размер на 610 лева на Таня
Кирилова Лазарова от град Радомир, ул.“Струма“ № 14.
/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

