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 № 69
25.02.2020 г.
ПРОТОКОЛ №6
Общински съвет-Радомир на свое заседание, проведено на 25.02.2020г. ,
обсъди първа точка от дневния ред –Докладни записки, Докладна записка,
вх.№ С-25/14.02.2020 г., относно Отчет за изпълнение на Годишен план на
дейностите за подкрепа за личностно развитие на Община Радомир за 2019
година ,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 и във връзка с чл.196, ал.3 от ЗПУО,
Общински съвет-Радомир прие
Р Е Ш Е Н И Е № 69

ОБЩИНСКИ
СЪВЕТ-РАДОМИР
ПРИЕМА
Отчет
за
изпълнение на годишен план за дейностите за подкрепа за
личностно развитие на Община Радомир за 2019 година.
/общ брой съветници-17, присъствали по време на гласуването – 17/
/”за”- 13,“против”- 1, “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 № 70
25.02.2020 г.
ПРОТОКОЛ №6
Общински съвет-Радомир на свое заседание, проведено на 25.02.2020г. ,
обсъди първа точка от дневния ред –Докладни записки, Докладна записка,
вх.№ С-40/14.02.2020 г., относно Отчет за дейността на МКБППМН-Община
Радомир за 2019 година, с вносител: Пламен Алексиев-кмет на Община
Радомир, както и становищата на ПК „Здравеопазване, социална политика,
образование, наука, култура и духовни дейности“ и ПК „Обществен ред,
законност, местно самоуправление и общинска собственост“.

След станалите разисквания и извършеното гласуване, на основание
чл.21, ал.1,т.12 от ЗМСМА и във връзка с чл.7, ал.2 от ЗБППМН,
Общински съвет-Радомир прие
Р Е Ш Е Н И Е № 70

ОБЩИНСКИ
СЪВЕТ-РАДОМИР
ПРИЕМА
Отчет
за
дейността
на
местната
комисия
за
борба
срещу
противообществените прояви на малолетни и непълнолетниОбщина Радомир за 2019 година.
/общ брой съветници-17, присъствали по време на гласуването – 17/
/”за”- 17,“против”- няма, “въздържал се”- няма/

СВЕТОСЛАВ КИРИЛОВ/П/
Председател на Общински съвет-Радомир

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

Р Е Ш Е Н И Е № 71
25.02.2020 г.
ПРОТОКОЛ №6
Общински съвет-Радомир на свое заседание, проведено на 25.02.2020г. ,
обсъди първа точка от дневния ред –Докладни записки, Докладна записка,
вх.№ С-38/14.02.2020 г., относно определяне състава на местната комисия по
Закона за уреждане правата на граждани с многогодишни жилищно спестовни
влогове, с вносител: Пламен Алексиев-кмет на Община Радомир, както и
становището на ПК „Обществен ред, законност, местно самоуправление и
общинска собственост“.
След извършеното гласуване, на основание чл.21, ал.1,т.1 от ЗМСМА и чл.16, ал.2 и ал.3
от ППЗУПГМЖСВ, Общински съвет-Радомир прие

Р Е Ш Е Н И Е № 71
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-РАДОМИР:
1.ОПРЕДЕЛЯ следния състав на местната комисия по чл.8, ал.2 от
ЗУПГМЖСВ:
ПРЕДСЕДАТЕЛ: Елисавета Йорданова Кирилова – директор дирекция ФАПО
ЧЛЕНОВЕ: 1.Ася Красимирова Радуилова-ст.юрисконсулт
2.Стоянка Василева Ваташка-ст.специалист ОС и ЖН
3.Мая Кирилова Драгомирова-ст.счетоводител
4.Георги Васев Лилов – ст.специалист ОС и ЖН
5.Сашка Петрова Ватрачка – общински съветник
6.Цветанка Георгиева Младенова – представител на
гражданите с жилищно спестовни влогове
2.ЗАДЪЛЖАВА кмета на общината да представи решението за
утвърждаване от управителния съвет на Националния компенсационен
жилищен фонд и обнародването му в държавен вестник.
3.На основание § 17, ал.1 от Преходните и заключителни разпоредби на
ППЗУПГМЖСВ, ОПРЕДЕЛЯ режийни разноски от многогодишните жилищноспестовни вложители в размер на 2 % от полагащата им се компенсация.
Вноските да се превеждат по аналитично текущата бюджетна сметка на
местната комисия.
/общ брой съветници-17, присъствали по време на гласуването – 17/
/”за”- 17,“против”- няма, “въздържал се”- няма/

СВЕТОСЛАВ КИРИЛОВ/П/
Председател на Общински съвет-Радомир

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

Р Е Ш Е Н И Е № 72
25.02.2020 г.
ПРОТОКОЛ №6
Общински съвет-Радомир на свое заседание, проведено на 25.02.2020г. ,
обсъди първа точка от дневния ред –Докладни записки, Докладна записка,
вх.№ С-30/14.02.2020 г., относно Отчет за финансовото състояние на
„Медицински център-Радомир“ЕООД град Радомир за периода от 01.01.2019 г.
до 31.12.2019 г.,с вносител: д-р Татяна Петрушева – управител на „МЦРадомир“ЕООД, както и становищата на ПК „Обществен ред, законност,
местно самоуправление и общинска собственост“, ПК „Здравеопазване,
социална политика, образование, наука, култура и духовни дейности“, ПК
„Стопанска политика, земеделие, гори, екология, устройство на
територията, строителство и транспорт“ и ПК „Бюджет, финанси и
инвестиционна политика“.

След извършеното поименно гласуване, на основание чл.21, ал.1,т.23
от ЗМСМА и чл.16, ал.1,т.3 от Наредба за търговските дружества с
общинско участие, Общински съвет-Радомир прие
Р Е Ш Е Н И Е № 72

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-РАДОМИР ПРИЕМА Отчет за
финансовото състояние на „Медицински център-Радомир“ЕООД
за периода от 01.01.2019 г. до 31.12.2019 г. и ВЪЗЛАГА на
управителя на дружеството да предприеме последващи действия
по обявяването му в Търговския регистър към Агенцията по
вписванията.
/общ брой съветници-17, присъствали по време на поименното гласуване – 17/
/”за”- 16,“против”- няма, “въздържал се”- 1/

СВЕТОСЛАВ КИРИЛОВ/П/
Председател на Общински съвет-Радомир

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

Р Е Ш Е Н И Е № 73
25.02.2020 г.
ПРОТОКОЛ №6
Общински съвет-Радомир на свое заседание, проведено на 25.02.2020г. ,
обсъди първа точка от дневния ред –Докладни записки, Докладна записка,
вх.№ С-43/14.02.2020 г., относно Отчет за финансовото състояние на „МБАЛРадомир“ЕООД град Радомир за 2019 година,с вносител: Пламен Алексиевкмет на Община Радомир, както и становищата на ПК „Обществен ред,
законност, местно самоуправление и общинска собственост“, ПК
„Здравеопазване, социална политика, образование, наука, култура и духовни
дейности“, ПК „Стопанска политика, земеделие, гори, екология, устройство
на територията, строителство и транспорт“ и ПК „Бюджет, финанси и
инвестиционна политика“.

След извършеното поименно гласуване, на основание чл.21,
ал.1,т.23 от ЗМСМА, чл.147, ал.1 и ал.2 от ТЗ, във връзка с чл.137,
ал.1,т.3 от ТЗ и чл.16, ал.1,т.3 от Наредба за търговските дружества с
общинско участие/приета с решение № 233/24.10.2008 г. на Общински
съвет-Радомир/ Общински съвет-Радомир прие
Р Е Ш Е Н И Е № 73

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-РАДОМИР ПРИЕМА годишния
финансов отчет за 2019 година на „Многопрофилна болница за
активно лечение-Радомир“ЕООД и ВЪЗЛАГА на председателя на
Общински съвет-Радомир да предприеме последващи действия по
обявяването му в Агенцията по вписванията за вписване.
/общ брой съветници-17, присъствали по време на поименното гласуване – 17/
/”за”- 17,“против”- няма, “въздържал се”- няма/

СВЕТОСЛАВ КИРИЛОВ/П/
Председател на Общински съвет-Радомир

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

Р Е Ш Е Н И Е № 74
25.02.2020 г.
ПРОТОКОЛ №6
Общински съвет-Радомир на свое заседание, проведено на 25.02.2020г. ,
обсъди първа точка от дневния ред –Докладни записки, Докладна записка,
вх.№ С-44/18.02.2020 г., относно обявяване пред Агенцията по вписванията на
ГФО за 2019 година по партида на „МБАЛ-Радомир“ЕООД град Радомир,с
вносител: Пламен Алексиев-кмет на Община Радомир, както и становището
на ПК „Обществен ред, законност, местно самоуправление и общинска
собственост“.
След извършеното гласуване, на основание чл.21, ал.1,т.23 от ЗМСМА,
чл.147, ал.1 и ал.2 от ТЗ, във връзка с чл.137, ал.1,т.3 от ТЗ и чл.16, ал.1,т.3 от
Наредба за търговските дружества с общинско участие/приета с решение №
233/24.10.2008 г. на Общински съвет-Радомир/, Общински съвет-Радомир прие

Р Е Ш Е Н И Е № 74
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-РАДОМИР:
1.УПЪЛНОМОЩАВА своя ръководител-председателя на
Общински съвет-Радомир – Светослав Кирилов, в качеството му
на заявител, да подпише ГФО за 2019 година на „МБАЛРадомир“ЕООД.
2.ВЪЗЛАГА на председателя на Общински съвет-Радомир –
Светослав Кирилов, в качеството му на заявител, да упълномощи
с нотариално заверено пълномощно съставителя на ГФО за 2019
година на „МБАЛ-Радомир“ЕООД – Катя Страхилова Дикова –
Стоянова да подаде ГФО за 2019 година на „МБАЛРадомир“ЕООД в Агенция по вписванията за вписване.
/общ брой съветници-17, присъствали по време на гласуването – 17/
/”за”- 17,“против”- няма, “въздържал се”- няма/

СВЕТОСЛАВ КИРИЛОВ/П/
Председател на Общински съвет-Радомир

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

Р Е Ш Е Н И Е № 75
25.02.2020 г.
ПРОТОКОЛ №6
Общински съвет-Радомир на свое заседание, проведено на 25.02.2020г. ,
обсъди първа точка от дневния ред –Докладни записки, Докладна записка,
вх.№ С-31/14.02.2020 г., относно приемане на анализ за финансовоикономическото състояние на „Байкал 1“ЕООД град Радомир по изпълнение
на работната програма за 2019 година,с вносител: инж.Кирил Кирилов –
управител на „Байкал 1“ЕООД, както и становищата на ПК „Обществен ред,
законност, местно самоуправление и общинска собственост“, ПК „Стопанска
политика, земеделие, гори, екология, устройство на територията,
строителство и транспорт“ и ПК „Бюджет, финанси и инвестиционна
политика“.
След станалите разисквания и извършеното поименно гласуване, Общински съветРадомир прие

Р Е Ш Е Н И Е № 75
1.ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-РАДОМИР ПРИЕМА отчет за финансовоикономическото състояние /изпълнение на работната /бизнес/ програма/ за
2019 година на „Байкал 1“ЕООД град Радомир, община Радомир, на основание
чл.16, ал.1,т.3, във връзка с чл.26, ал.2 от Наредба за търговските дружества с
общинско участие и във връзка с точка 12 от раздел IV от учредителния акт
на „Байкал 1“ЕООД.
2.ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-РАДОМИР, на основание чл.21, ал.1,т.23 от
ЗМСМА, чл.16, ал.1,т.3, във връзка с чл.9 от Наредба за търговските
дружества с общинско участие, ПРИЕМА годишните финансови отчети за
2019 година на „Байкал 1“ЕООД град Радомир и ВЪЗЛАГА на управителя на
дружеството да предприеме действия по обявяването им в Търговския
регистър към Агенцията по вписванията.
/общ брой съветници-17, присъствали по време на поименното гласуване – 17/
/”за”- 14,“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 № 76
25.02.2020 г.
ПРОТОКОЛ №6
Общински съвет-Радомир на свое заседание, проведено на 25.02.2020г. ,
обсъди първа точка от дневния ред –Докладни записки, Докладна записка,
вх.№ С-41/14.02.2020 г., относно безвъзмездно прехвърляне правото на
собственост върху държавен недвижим имот,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, на основание чл.21, ал.1,т.8 от ЗМСМА и
чл.54 от Закона за държавната собственост, Общински съвет-Радомир прие

Р Е Ш Е Н И Е № 76
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-РАДОМИР ДАВА СЪГЛАСИЕ за безвъзмездно
прехвърляне правото на собственост върху поземлен имот с идентификатор
61577.502.451 по кадастралната карта и кадастралните регистри на град
Радомир, област Перник, одобрени със заповед РД-18-75/10.11.2015 г. на
Изпълнителен директор на АГКК. Площ: 6605 кв.м. Трайно предназначение на
територията: урбанизирана. Начин на трайно ползване: За обект комплекс за
образование. Стар идентификатор: 61577.502.1110. Номер по предходен план:
кв.109, парцел: XVIII, заедно със сградата, която попада върху имота:
1.Сграда: вид и описание на имота: 61577.502.451.5; застроена площ 997 кв.м.,
брой етажи 2, предназначение: сграда за образование, в собственост на
Община Радомир, при условия и по ред, определени със Закона за държавната
собственост.
/общ брой съветници-17, присъствали по време на поименното гласуване – 17/
/”за”- 17,“против”- няма, “въздържал се”- няма/

СВЕТОСЛАВ КИРИЛОВ/П/
Председател на Общински съвет-Радомир

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

Р Е Ш Е Н И Е № 77
25.02.2020 г.
ПРОТОКОЛ №6
Общински съвет-Радомир на свое заседание, проведено на 25.02.2020г. ,
обсъди първа точка от дневния ред –Докладни записки, Докладна записка,
вх.№ С-32/14.02.2020 г., относно продажба на общинско жилище,с
вносител:Пламен Алексиев-кмет на Община Радомир, както и становищата
на ПК „Обществен ред, законност, местно самоуправление и общинска
собственост“, ПК „Стопанска политика, земеделие, гори, екология,
устройство на територията, строителство и транспорт“ и ПК „Бюджет,
финанси и инвестиционна политика“.

прие

След извършеното поименно гласуване, Общински съвет-Радомир
Р Е Ш Е Н И Е № 77

1. ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-РАДОМИР, на основание чл. 21, ал. 1, т.
8 от ЗМСМА, чл. 47, ал. 1, т. 3 от Закона за общинската
собственост, във връзка с чл. 33, ал. 1, 2 и 3 от Наредба за
общинските жилища ДАВА СЪГЛАСИЕ
за продажба на
самостоятелен
обект
в
сграда
с
идентификатор
61577.502.2778.1.25 /шестдесет и една хиляди петстотин
седемдесет и седем, точка, петстотин и две, точка, две хиляди
седемстотин седемдесет и осем, точка, едно, точка, двадесет и
пет/ по 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 имота: гр. Радомир, п.к. 2400,
ул.“Дупнишка“ № 32, ет. 8, ап. 25, като самостоятелният обект се
намира в сграда № 1, разположена в поземлен имот с
идентификатор 61577.502.2778, предназначение на самостоятелния
обект: Жилище, апартамент, брой нива на обекта: 1, площ 63.92
кв.м. /шестдесет и три цяло и деветдесет и две стотни квадратни
метра/, ведно с 2.58 % идеални части от общите части на
сградата и правото на строеж върху припадащата се част от
терена, мазе № 2 /две/, с площ от 3.29 кв.м. /три цяло и двадесет и

девет стотни квадратни метра/, актуван с АОС
№
4136/27.01.2020 г., при съседни самостоятелни обекти в сградата: на
същия етаж: 61577.502.2778.1.26, под обекта: 61577.502.2778.1.21, над
обекта: 61577.502.2778.1.29, който обект по предходен АОС №
209/06.02.1998 г. издаден от Община Радомир представлява
АПАРТАМЕНТ № 25 /двадесет и пет/, на 8 /осми/ етаж, находящ се
в гр. Радомир, ул.“Дупнишка“ № 32, който апартамент се състои
от две стаи, кухня и сервизни помещения, със застроена площ на
жилището 63.92 кв.м. /шестдесет и три цяло и деветдесет и две
стотни квадратни метра/, заедно с
прилежащото избено
помещение № 2 със застроена площ 3.29 кв.м. /три цяло и двадесет
и девет стотни квадратни метра/, както и 2.58 % идеални части
от общите части на сградата и право на строеж върху
припадащата се част от терена на комплекса, при граници на
апартамента: север- двор, изток – двор, юг – стълбище и ап. № 26,
запад – двор, отдолу: ап. № 21 и отгоре: ап. № 29, при граници на
избеното помещение /мазе/ № 2: север - двор, изток – мазе № 3, юг –
коридор и запад – мазе № 1 на Миглена Димчева Назърска с
постоянен адрес, гр. Радомир, ул.“Дупнишка“ № 32, ет. 8, ап. 25 за
сумата от 22 064.55 лв. /двадесет и две хиляди шестдесет и четири
лева и петдесет и пет 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 – 17/
/”за”- 17,“против”- няма, “въздържал се”- няма/

СВЕТОСЛАВ КИРИЛОВ/П/
Председател на Общински съвет-Радомир

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

Р Е Ш Е Н И Е № 78
25.02.2020 г.
ПРОТОКОЛ №6
Общински съвет-Радомир на свое заседание, проведено на 25.02.2020г. ,
обсъди първа точка от дневния ред –Докладни записки, Докладна записка,
вх.№ С-34/14.02.2020 г., относно продажба на общинско жилище,с
вносител:Пламен Алексиев-кмет на Община Радомир, както и становищата
на ПК „Обществен ред, законност, местно самоуправление и общинска
собственост“, ПК „Стопанска политика, земеделие, гори, екология,
устройство на територията, строителство и транспорт“ и ПК „Бюджет,
финанси и инвестиционна политика“.

прие

След извършеното поименно гласуване, Общински съвет-Радомир
Р Е Ш Е Н И Е № 78

1. ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-РАДОМИР, на основание чл. 21, ал. 1, т.
8 от ЗМСМА, чл. 47, ал. 1, т. 3 от Закона за общинската
собственост, във връзка с чл. 33, ал. 1, 2 и 3 от Наредба за
общинските жилища ДАВА СЪГЛАСИЕ
за продажба на
самостоятелен
обект
в
сграда
с
идентификатор
61577.505.1149.1.65 /шестдесет и една хиляди петстотин
седемдесет и седем, точка, петстотин и пет, точка, хиляда сто
четиридесет и девет, точка , едно, точка, шестдесет и пет/ по
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 имота: гр. Радомир, п.к. 2400, ж.к.“Тракия“ бл. 1,
вх. В, ет. 6, ап. 65, като самостоятелният обект се намира в
сграда № 1, разположена в поземлен имот с идентификатор
61577.505.1149, предназначение на самостоятелния обект: Жилище,
апартамент, брой нива на обекта: 1, площ 56.48 кв.м. /петдесет и
шест цяло и четиридесет и осем стотни квадратни метра/, ведно
с 1.40 % идеални части от общите части на сградата и правото
на строеж върху припадащата се част от терена, мазе № 17
/седемнадесет/, с площ от 3.21 кв.м. /три цяло и двадесет и една

стотни квадратни метра/, актуван с АОС № 4134/27.01.2020 г.,
при съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж:
61577.505.1149.1.66;
61577.505.1149.1.64,
под
обекта:
61577.505.1149.1.62, над обекта: 61577.505.1149.1.68, който обект по
предходен АОС № 59/06.02.1998 г. издаден от Община Радомир
представлява АПАРТАМЕНТ № 17 /седемнадесет/, на 6 /шести/
етаж, вход В, находящ се в гр. Радомир, ж.к. „Тракия” бл. 1, който
апартамент се състои от две стаи, кухня и сервизни помещения,
със застроена площ на жилището 56.48 кв.м. /петдесет и шест цяло
и четиридесет и осем стотни квадратни метра/, заедно с
прилежащото избено помещение № 17 със застроена площ 3.21 кв.м.
/три цяло и двадесет и една стотни квадратни метра/, както и
1.40 % идеални части от общите части на сградата и право на
строеж върху припадащата се част от терена на комплекса, при
граници на апартамента: север- ап. № 16, изток – двор, юг – ап. №
18, запад – ап. № 16, стълбище и ап. № 18, отдолу: ап. № 14 и
отгоре: ап. № 20, при граници на избеното помещение /мазе/ № 17:
север - коридор, изток – двор, юг – двор и запад – мазе № 18 на
Янка Генадиева Генадиева с постоянен адрес, гр. Радомир, ж.к.
„Тракия” бл. 1, вх. В, ет. 1, ап. 2 за сумата от 13 488.55 лв.
/тринадесет хиляди четиристотин осемдесет и осем лева и
петдесет и пет 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 – 17/
/”за”- 17,“против”- няма, “въздържал се”- няма/

СВЕТОСЛАВ КИРИЛОВ/П/
Председател на Общински съвет-Радомир

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

Р Е Ш Е Н И Е № 79
25.02.2020 г.
ПРОТОКОЛ №6
Общински съвет-Радомир на свое заседание, проведено на 25.02.2020г. ,
обсъди първа точка от дневния ред –Докладни записки, Докладна записка,
вх.№ С-33/14.02.2020 г., относно продажба на общинска недвижима
собственост,с вносител:Пламен Алексиев-кмет на Община Радомир, както и
становищата на ПК „Обществен ред, законност, местно самоуправление и
общинска собственост“, ПК „Стопанска политика, земеделие, гори, екология,
устройство на територията, строителство и транспорт“ и ПК „Бюджет,
финанси и инвестиционна политика“.

прие

След извършеното поименно гласуване, Общински съвет-Радомир
Р Е Ш Е Н И Е № 79

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 2018 г./ с
нова точка, в която вписва имот,представляващ Самостоятелен
обект в сграда с идентификатор 61577.505.1149.1.51 /шестдесет и
една хиляди петстотин седемдесет и седем, точка, петстотин и
пет, точка, хиляда сто четиридесет и девет, точка , едно, точка,
петдесет и едно/, 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 имота: гр.
Радомир, п.к. 2400, ж.к.“Тракия“ бл. 1, вх. В, ет. 1, ап. 51, като
самостоятелният обект се намира в сграда № 1, разположена в
поземлен имот с идентификатор 61577.505.1149, предназначение на
самостоятелния обект: Жилище, апартамент,
брой нива на
обекта: 1 /едно/, с площ от 60.30 кв.м. /шестдесет цяло и тридесет
стотни квадратни метра/, ведно с 1.31 % идеални части от общите
части на сградата и правото на строеж върху припадащата се

част от терена, мазе № 3 /три/, с площ от 2.42 кв.м. /две цяло и
четиридесет и две стотни квадратни метра/, актуван с АОС №
4135/27.01.2020 г., при съседни самостоятелни обекти в сградата: на
същия етаж: 61577.505.1149.1.50; под обекта: няма; над обекта:
61577.505.1149.1.54, който обект по предходен АОС № 86/06.02.1998 г.
издаден от Община Радомир представлява АПАРТАМЕНТ № 3
/три/, на 1 /първи/ етаж, вход В, находящ се в гр. Радомир,
ж.к.“Тракия“ бл. 1 който апартамент се състои от две стаи, кухня
и сервизни помещения, със застроена площ на жилището 60.30 кв.м.
/шестдесет цяло и тридесет стотни квадратни метра/, заедно с
прилежащото избено помещение № 3 със застроена площ 2.42 кв.м.,
както и 1.31 % идеални части от общите части на сградата и право
на строеж върху припадащата се част от терена на комплекса, при
граници на апартамента: изток – двор и ап. № 2, запад- двор, север ап. № 2 и юг – двор, отдолу – мазета, отгоре – ап. № 6 и при граници
на избеното помещение /мазе/ № 3: изток - мазе № 4, запад – мазе №
2, север- мазета от вх.Б и юг – коридор.
2. ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-РАДОМИР, на основание чл. 21, ал. 1,
т. 8 от ЗМСМА, чл. 35, ал. 1 от ЗОС във връзка с чл. 42, ал. 1 от
Наредба за общинската собственост ДАВА СЪГЛАСИЕ за продажба
чрез търг с явно наддаване на самостоятелен обект в сграда с
идентификатор 61577.505.1149.1.51 /шестдесет и една хиляди
петстотин седемдесет и седем, точка, петстотин и пет, точка,
хиляда сто четиридесет и девет, точка , едно, точка, петдесет и
едно/, 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 имота: гр. Радомир, п.к. 2400,
ж.к.“Тракия“ бл. 1, вх. В, ет. 1, ап. 51, като самостоятелният обект
се намира в сграда № 1, разположена в поземлен имот с
идентификатор 61577.505.1149, предназначение на самостоятелния
обект: Жилище, апартамент, брой нива на обекта: 1 /едно/, с площ
от 60.30 кв.м. /шестдесет цяло и тридесет стотни квадратни
метра/, ведно с 1.31 % идеални части от общите части на сградата
и правото на строеж върху припадащата се част от терена, мазе №
3 /три/, с площ от 2.42 кв.м. /две цяло и четиридесет и две стотни
квадратни метра/, актуван с АОС № 4135/27.01.2020 г., при съседни
самостоятелни
обекти
в
сградата:
на
същия
етаж:
61577.505.1149.1.50; под обекта: няма; над обекта: 61577.505.1149.1.54,
който обект по предходен АОС № 86/06.02.1998 г. издаден от
Община Радомир представлява АПАРТАМЕНТ № 3 /три/, на 1

/първи/ етаж, вход В, находящ се в гр. Радомир, ж.к.“Тракия“ бл. 1
който апартамент се състои от две стаи, кухня и сервизни
помещения, със застроена площ на жилището 60.30 кв.м. /шестдесет
цяло и тридесет стотни квадратни метра/, заедно с прилежащото
избено помещение № 3 със застроена площ 2.42 кв.м., както и 1.31 %
идеални части от общите части на сградата и право на строеж
върху припадащата се част от терена на комплекса, при граници на
апартамента: изток – двор и ап. № 2, запад- двор, север - ап. № 2 и
юг – двор, отдолу – мазета, отгоре – ап. № 6 и при граници на
избеното помещение /мазе/ № 3: изток - мазе № 4, запад – мазе № 2,
север- мазета от вх.Б и юг – коридор, при първоначална тръжна
цена от 14 701.14 лв. /четиринадесет хиляди седемстотин и един
лева и четиринадесет 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
продажба със спечелилия търга.
/общ брой съветници-17, присъствали по време на поименното гласуване – 17/
/”за”- 14,“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 № 80
25.02.2020 г.
ПРОТОКОЛ №6
Общински съвет-Радомир на свое заседание, проведено на 25.02.2020г. ,
обсъди първа точка от дневния ред –Докладни записки, Докладна записка,
вх.№ С-35/14.02.2020 г., относно продажба на общинска недвижима
собственост,с вносител:Пламен Алексиев-кмет на Община Радомир, както и
становищата на ПК „Обществен ред, законност, местно самоуправление и
общинска собственост“, ПК „Стопанска политика, земеделие, гори, екология,
устройство на територията, строителство и транспорт“ и ПК „Бюджет,
финанси и инвестиционна политика“.
След извършеното поименно гласуване, Общински съвет-Радомир прие

Р Е Ш Е Н И Е № 80
1.ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-РАДОМИР, на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от
ЗМСМА, чл. 35, ал. 1 от ЗОС във връзка с чл. 42, ал. 1 от Наредбата за
общинската собственост ДАВА СЪГЛАСИЕ за продажба чрез търг с явно
наддаване на Урегулиран поземлен имот – парцел Х /десет/ в кв. 32 /тридесет и
две/ по плана на с. Извор, Община Радомир,
одобрен със Заповед № ІІІ841/30.12.1974 г. на ОбНС-Радомир и изменен със Заповед № 394/13.05.2019 г. на
Кмета на Община Радомир, отреден за обществено застрояване, целият с
площ от 2 219 кв.м. /две хиляди двеста и деветнадесет квадратни метра/,
ведно с изградената масивна двуетажна сграда – бивш битов комбинат,
построен 1973 г., със застроена площ 234 кв.м. /двеста тридесет и четири
квадратни метра/, актуван с АОС № 4082/01.08.2019 г., при първоначална
тръжна цена от 61 339.00 лв. /шестдесет и една хиляди триста тридесет и
девет лева/ без включен ДДС, определена от лицензиран оценител.
2. ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-РАДОМИР ВЪЗЛАГА на Кмета на Община
Радомир да проведе процедурата по търга, съгласно Наредба за общинската
собственост и сключи договор за продажбата със спечелилия търга.
/общ брой съветници-17, присъствали по време на поименното гласуване – 17/
/”за”- 15,“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 № 81
25.02.2020 г.
ПРОТОКОЛ №6
Общински съвет-Радомир на свое заседание, проведено на 25.02.2020г. ,
обсъди първа точка от дневния ред –Докладни записки, Докладна записка,
вх.№ С-36/14.02.2020 г., относно продажба на общинска недвижима
собственост,с вносител:Пламен Алексиев-кмет на Община Радомир, както и
становищата на ПК „Обществен ред, законност, местно самоуправление и
общинска собственост“, ПК „Стопанска политика, земеделие, гори, екология,
устройство на територията, строителство и транспорт“ и ПК „Бюджет,
финанси и инвестиционна политика“.

прие

След извършеното поименно гласуване, Общински съвет-Радомир
Р Е Ш Е Н И Е № 81

1. ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-РАДОМИР, на основание чл. 21, ал. 1,
т. 8 от ЗМСМА, чл. 35, ал. 1 от ЗОС и във връзка с чл. 42, ал. 1 от
Наредба за общинската собственост ДАВА СЪГЛАСИЕ
за
продажба чрез търг с явно наддаване на Поземлен имот с
идентификатор 61577.504.2450 /шестдесет и една хиляди
петстотин седемдесет и седем, точка, петстотин и четири,
точка, две хиляди четиристотин и петдесет/, 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, п.к. 2400, с площ: 537 кв.м.
/петстотин тридесет и седем квадратни метра/, трайно
предназначение на територията: Урбанизирана, начин на трайно
ползване: Незастроен имот за жилищни нужди, стар
идентификатор – няма, номер по предходен план: квартал 135,
парцел V, при съседи: имоти с идентификатор 61577.504.2451;
61577.504.2452;
61577.504.2453;
61577.504.9590;
61577.504.2449;
61577.504.2448, актуван с АОС № 4111/14.11.2019 г., при
първоначална тръжна цена от 13 961.28 лв. /тринадесет хиляди
деветстотин шестдесет и един лева и двадесет и осем стотинки/,
без включен ДДС, определена от лицензиран оценител.

2. ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-РАДОМИР ВЪЗЛАГА на Кмета на
Община Радомир да проведе процедурата по търга, съгласно
Наредба за общинската собственост и сключи договор за
продажбата със спечелилия търга.
/общ брой съветници-17, присъствали по време на поименното гласуване – 17/
/”за”- 16,“против”- няма, “въздържал се”- 1/

СВЕТОСЛАВ КИРИЛОВ/П/
Председател на Общински съвет-Радомир

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

Р Е Ш Е Н И Е № 82
25.02.2020 г.
ПРОТОКОЛ №6
Общински съвет-Радомир на свое заседание, проведено на 25.02.2020г. ,
обсъди първа точка от дневния ред –Докладни записки, Докладна записка,
вх.№ С-37/14.02.2020 г., относно продажба на общинска недвижима
собственост,с вносител:Пламен Алексиев-кмет на Община Радомир, както и
становищата на ПК „Обществен ред, законност, местно самоуправление и
общинска собственост“, ПК „Стопанска политика, земеделие, гори, екология,
устройство на територията, строителство и транспорт“ и ПК „Бюджет,
финанси и инвестиционна политика“.

прие

След извършеното поименно гласуване, Общински съвет-Радомир
Р Е Ш Е Н И Е № 82

1. ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-РАДОМИР, на основание чл. 21, ал. 1,
т. 8 от ЗМСМА, чл. 35, ал. 1 от ЗОС и във връзка с чл. 42, ал. 1 от
Наредба за общинската собственост ДАВА СЪГЛАСИЕ
за
продажба чрез търг с явно наддаване на Поземлен имот с
идентификатор 61577.504.2458 /шестдесет и една хиляди
петстотин седемдесет и седем, точка, петстотин и четири,
точка, две хиляди четиристотин петдесет и осем/, 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, п.к.2400, ул.“Струма“ № 13,
с площ: 479 кв.м. /четиристотин седемдесет и девет квадратни
метра/, трайно предназначение на територията: Урбанизирана,
начин на трайно ползване: Незастроен имот за жилищни нужди,
стар идентификатор-няма, номер по предходен план: квартал 136,
парцел VII, при съседи: имоти с идентификатор 61577.504.9566;
61577.504.2459; 61577.504.2690; 61577.504.2457, актуван с АОС №
4110/14.11.2019 г., при първоначална тръжна цена от 12 802.18
лв./дванадесет хиляди осемстотин и два лева и осемнадесет
стотинки/, без включен ДДС, определена от лицензиран оценител.

2. ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-РАДОМИР ВЪЗЛАГА на Кмета на
Община Радомир да проведе процедурата по търга, съгласно
Наредба за общинската собственост и сключи договор за
продажбата със спечелилия търга.
/общ брой съветници-17, присъствали по време на поименното гласуване – 17/
/”за”- 17,“против”- няма, “въздържал се”- няма/

СВЕТОСЛАВ КИРИЛОВ,
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 № 83
25.02.2020 г.
ПРОТОКОЛ №6
Общински съвет-Радомир на свое заседание, проведено на 25.02.2020г. ,
обсъди първа точка от дневния ред –Докладни записки, Докладна записка,
вх.№ С-42/14.02.2020 г., относно промяна на земеделски имот-публична
общинска собственост в земеделски имот-частна общинска собственост и
продажба на общинска недвижима собственост,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 станалите разисквания и извършеното поименно гласуване,
Общински съвет-Радомир прие
Р Е Ш Е Н И Е № 83
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-РАДОМИР, на основание чл.21,
ал.1,т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл.6, ал.1 и ал.3 от ЗОС, по
отношение на новообразуваните ПИ с идентификатор 22085.70.469
и ПИ с идентификатор 22085.70.471, находящи се в землището на
село Долна Диканя, община Радомир ДА БЪДАТ ОБЯВЕНИ за
частна общинска собственост.
/общ брой съветници-17, присъствали по време на поименното гласуване – 17/
/”за”- 17,“против”- няма, “въздържал се”- няма/

СВЕТОСЛАВ КИРИЛОВ/П/
Председател на Общински съвет-Радомир

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

Р Е Ш Е Н И Е № 84
25.02.2020 г.
ПРОТОКОЛ №6
Общински съвет-Радомир на свое заседание, проведено на 25.02.2020г. ,
обсъди първа точка от дневния ред –Докладни записки, Докладна записка,
вх.№ С-39/14.02.2020 г., относно предоставяне на пасища, мери и ливади от
общинския поземлен фонд /ОПФ/ за общо и индивидуално ползване от
собственици или ползватели на животновъдни обекти с пасищни
селскостопански животни, регистрирани в Интегрираната информационна
система на БАБХ,с вносител:Пламен Алексиев-кмет на Община Радомир,
както и становищата на ПК „Обществен ред, законност, местно
самоуправление и общинска собственост“, 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 и ал.2 от ЗМСМА, чл.37и, ал.3 и чл.37о, ал.1 и ал.4 от ЗСПЗЗ,
Общински съвет-Радомир прие
Р Е Ш Е Н И Е № 84

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-РАДОМИР:
І.ПРИЕМА годишен план за имоти от ОПФ с начин на трайно
ползване – пасища, мери и ливади за всички землища на
територията на Община Радомир.
ІІ.ДАВА СЪГЛАСИЕ да бъдат предоставени за общо и
индивидуално ползване имоти с НТП пасища,мери и ливади от
ОПФ, описани по землища в приложение, неразделна част от
настоящето решение, на собственици или ползватели на
животновъдни обекти с пасищни селскостопански животни ,
регистрирани в Интегрираната информационна система на БАБХ,
по цена, определена по пазарен механизъм, утвърдена от Общински
съвет Радомир, както следва:
Землище
Начин на
Цена в лв./дка
Цена в лв./дка
трайно
от ІV до VІІ
от VІІІ до Х
ползване /НТП/
кагегория
категория
гр.Радомир
Пасище
13,20 лв.
12,30 лв.

ливада
Байкалско
Беланица
Бобораци
Борнарево
Владимир
Горна Диканя
Гълъбник
Пасище
Дебели лаг
Долна Диканя
Долни Раковец
Драгомирово
Дрен
Друган
Жедна
Житуша
Извор
Касилаг
Кленовик
Кондофрей
Копаница
Кошарите
Негованци
ливада
Николаево
Поцърненци
Прибой
Радибош
Старо село
Стефаново
Углярци
Червена могила
Чуковец

11,90 лв.
Села

10,70 лв.

12,00 лв.

11,20 лв.

10,80 лв.

9,80 лв.

които ще поемат задължението да ги подържат в добро земеделско
и екологично състояние за срок от пет /5/ стопански
години,считано от стопанската 2020/2021 год. при спазване на
условията на чл.37и, ал.4, ал.5, ал.6, ал.7, ал.8, ал.9, ал.12, ал.13, ал.14
от ЗСПЗЗ.

ІІІ. Мерите, пасищата и ливадите по чл.37и, ал.13, определени за
индивидуално ползване за съответното землище, останали след
проведени процедури по чл.37и, ал.4 от ЗСПЗЗ, се отдават под наем
чрез публичен търг с явно наддаване само на собственици или
ползватели на животновъдни обекти с пасищни селскостопански
животни, регистрирани в Интегрираната информационна
система на БАБХ, като първоначалната тръжна наемна тръжна
цена се определя по пазарен механизъм по утвърдена от Общински
съвет – Радомир в т.ІІ от настоящото решение. Договорите се
сключват за стопанската 2020/2021 година.
ІV. Мерите, пасищата и ливадите по чл.37и, ал.13, определени за
индивидуално ползване за съответното землище, останали след
проведени процедури по чл.37и, ал.4 и ал.13 от ЗСПЗЗ, се отдават
под наем чрез публичен търг с явно наддаване само на собственици
на пасищни селскостопански животни и на лица, които поемат
задължение да ги поддържат в добро земеделско и екологично
състояние, като първоначалната тръжна наемна тръжна цена се
определя по пазарен механизъм.Договорите се сключват за
стопанската 2020/2021 година.
V. ОПРЕДЕЛЯ пасищата, мерите и ливадите за общо и
индивидуално ползване описани по землища, площи, категории и
цени, определени по пазарен механизъм утвърдена цена от
Общински съвет – Радомир в т.ІІ от настоящото решение.
VІ. Площите се предоставят за пасищно отглеждане на едър и
дребен рогат добитък и еднокопитни животни в съотношение,
съгласно Национален стандарт 4.1. от „Условията за поддържане
на земята в добро екологично и земеделско състояние“.
VІІ. Мерите и пасищата определени за общо ползване се ползват
безвъзмездно от всички лица.
VІІІ. Мерите и пасищата в населените места, представляващи
традиционни сборни терени за колективни и общоселски стада от
животни, както и прокарите до местата за паша и водопоите да
се ползват от животновъдите с цел осигуряване на
безпрепятствено преминаване и пашуване на животни.
ІХ. ПРИЕМА правила за ползване на мерите и пасищата на
територията на Община Радомир, които са задължителни за
всички ползватели, съгласно приложение, неразделна част от
настояшето решение.
Х. ВЪЗЛАГА на Кмета на Община Радомир да извърши
необходимите действия за провеждането на процедурите по
чл.37и, ал.4, ал.5, ал.6, ал.7, ал.8, ал.9, ал.12, ал.13, ал.14 от ЗСПЗЗ.

ХІ. Задължения на общината:
- Да осигури безпрепятствено ползване на общинските мери и
пасища за извеждане на паша на притежаваните от
земеделските стопани животни.
- Да предоставя информация и методически указания на
ползвателите, относно необходимите мероприятия по
поддържане и опазване на мерите и пасищата.
- Мерките за ветеринарна профилактика и борба с болестите
по животните се определят съгласно Държавната
профилактична програма за задължителните мерки за
профилактика и борба с болестите по животните и Закона
за ветеринарномедицинската дейност /ЗВД/.Постоянно
действащите епизоотични комисии предприемат действия и
контролират изпълнението на набелязаните мерки за
предотвратяване или ликвидиране на заболяването до
стабилизирането на обстановката. В зависимост от
епизоотичната обстановка се провеждат задължителни
дезинфекции и дератизации, хигиенизиране на водопои или
налагане на забрана върху използването им при
необходимост.
- При ползването на пасищата и мерите от ОПФ е необходимо
да се спазват Националните стандарти за поддържане на
земята в добро земеделско и екологично състояние,
включително опадване на почвата от ерозия, запазване на
структурата на почвата, осигуряване на минимално ниво на
поддръжка на естествените местообитания.
ХІІ. Задължения на животновъдите, ползватели на общински
мери, пасища и ливади:
- Да почистват постоянните пасища от нежелана
храстовидна растителности да провеждат борба с
плевелите и устойчиви растителни видове.
- Да не променят предназначението на пасищата и мерите, да
не ги разорават и да не ги използват за неземеделски нужди.
- Да не допускат замърсяването им с битови, строителни,
производствени, опасни и други отпадъци.
- Да не палят сухи треви и храсти в пасищата, мерите и
ливадите.
- Да окосяват прорасналата и неизпасена трева.
- При необходимост да извършват пръскане със съответните
разрешени препарати за наторяване и обезпаразитяване.Да

не ги наторяват с изкуствени торове и с утайки от
пречистени отпадни води.
- Да не се извършва паша в горите граничещи с пасища.
- Да не извършват сеч на намиращите се върху отдадените под
наем пасища и мери, отделно стоящи или групи дървета, без
разрешение от компетентните органи.
- Да ги опазват от ерозиране, заблатяване и засоляване.
- Да не изграждат постройки с траен статут в пасищата и
мерите.
- Да не ги преотстъпват за ползване на трети лица.
- Да не ограждат наетите мери и пасища.
- Да осигурят свободен достъп до наетите от тях пасища,
мери на всички тревопасни животни, отглеждани в населено
място независимо от техния вид и възраст.
- Нямат право да събират такса от собствениците на
животни, независимо от разходите които са направили по
почистване на пасищата и мерите.
- Условията за поддържане на земята в добро земеделско и
екологично състояние не отменят задълженията на
собствениците или ползвателите на земеделски земи по
Закона за опазване на земеделските земи, Закона за
собствеността и ползването на земеделските земи и други
нормативни актове.
- Ползвателите на мери и пасища от общинския поземлен фонд
организират охраната на ползваните от тях имоти,
включени в договора за наем.
- При ползването на пасищата и мерите от ОПФ е необходимо
да се спазват Националните стандарти за поддържане на
земята в добро земеделско и екологично състояние,
включващи опазване на почвата от ерозия, запазване на
структурата на почвата, осигуряване на минимално ниво на
поддръжка на естествените местообитания.
ХІІІ. На основание чл.60 от АПК, с оглед защита на обществените
интереси на гражданите и жителите на Община Радомир, в
частност на земеделските стопани и животновъди и с цел спазване
на законовите срокове за кандидатстване и подаване на
документи, предвид приетите изменения и допълнения на Закона за
собствеността и ползването на земеделските земи / ЗИД на
ЗСПЗЗ/, обнародвана в ДВ, бр.100 от 18 декември 2015 год.,
приетите решения подлежат на предварително изпълнение.

ХІV. При сключване на договори за наем на пасища, мери и ливади
от ОПФ, които изцяло или частично не попадат в актуалния към
датата на подписване на договора специализиран слой по чл.5, ал.2
от Наредба № 2/17.02.2015 год. за критериите за допустимост на
земеделските площи за подпомагане по схеми и мерки за плащане на
площ, не се дължи заплащане на наемна цена за две стопански
години от сключването на договора.
/общ брой съветници-17, присъствали по време на поименното гласуване – 17/
/”за”- 17,“против”- няма, “въздържал се”- няма/

СВЕТОСЛАВ КИРИЛОВ/П/
Председател на Общински съвет-Радомир

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

Р Е Ш Е Н И Е № 85
25.02.2020 г.
ПРОТОКОЛ №6
Общински съвет-Радомир на свое заседание, проведено на 25.02.2020г. ,
обсъди първа точка от дневния ред –Докладни записки, Докладна записка,
вх.№ С-26/14.02.2020 г., относно отпускане на финансова помощ на Мариана
Богданова Банчева от село Друган, Община 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 № 85
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-РАДОМИР ДАВА СЪГЛАСИЕ да бъде
отпусната финансова помощ в размер на 610 лева на Мариана
Богданова Банчева – жител на село Друган, община Радомир.
/общ брой съветници-17, присъствали по време на поименното гласуване – 17/
/”за”- 17,“против”- няма, “въздържал се”- няма/

СВЕТОСЛАВ КИРИЛОВ/П/
Председател на Общински съвет-Радомир

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

Р Е Ш Е Н И Е № 86
25.02.2020 г.
ПРОТОКОЛ №6
Общински съвет-Радомир на свое заседание, проведено на 25.02.2020г. ,
обсъди първа точка от дневния ред –Докладни записки, Докладна записка,
вх.№ С-27/14.02.2020 г., относно отпускане на финансова помощ на Иван
Александров Василев 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 № 86
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-РАДОМИР ДАВА СЪГЛАСИЕ да бъде
отпусната финансова помощ в размер на 610 лева на Иван
Александров Василев от град Радомир, ул.“Люлякова“ № 33/30.
/общ брой съветници-17, присъствали по време на поименното гласуване – 17/
/”за”- 17,“против”- няма, “въздържал се”- няма/

СВЕТОСЛАВ КИРИЛОВ/П/
Председател на Общински съвет-Радомир

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

Р Е Ш Е Н И Е № 87
25.02.2020 г.
ПРОТОКОЛ №6
Общински съвет-Радомир на свое заседание, проведено на 25.02.2020г. ,
обсъди първа точка от дневния ред –Докладни записки, Докладна записка,
вх.№ С-28/14.02.2020 г., относно отпускане на финансова помощ на Албена
Божидарова Иванова – майка на Георги Георгиев Ненков 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, ал.1 от Правила
за отпускане на еднократни помощи, Общински съвет-Радомир прие
Р Е Ш Е Н И Е № 87

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-РАДОМИР ДАВА СЪГЛАСИЕ да бъде
отпусната финансова помощ в размер на 1220 лева на Албена
Божидарова Иванова – майка на Георги Георгиев Ненков от град
Радомир, ж.к.“Гърляница“ бл.16, ап.16.
/общ брой съветници-17, присъствали по време на поименното гласуване – 17/
/”за”- 17,“против”- няма, “въздържал се”- няма/

СВЕТОСЛАВ КИРИЛОВ/П/
Председател на Общински съвет-Радомир

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

Р Е Ш Е Н И Е № 88
25.02.2020 г.
ПРОТОКОЛ №6
Общински съвет-Радомир на свое заседание, проведено на 25.02.2020г. ,
обсъди първа точка от дневния ред –Докладни записки, Докладна записка,
вх.№ С-29/14.02.2020 г., относно отпускане на финансова помощ на Вержиния
Георгиева Георгиева – майка на Владислав Георгиев Асенов 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, ал.1 от Правила
за отпускане на еднократни помощи, Общински съвет-Радомир прие
Р Е Ш Е Н И Е № 88
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-РАДОМИР ДАВА СЪГЛАСИЕ да бъде
отпусната финансова помощ в размер на 1220 лева на Вержиния
Георгиева Георгиева – майка на Владислав Георгиев Асенов от град
Радомир, ул.“Черковна“ № 19.
/общ брой съветници-17, присъствали по време на поименното гласуване – 17/
/”за”- 17,“против”- няма, “въздържал се”- няма/

СВЕТОСЛАВ КИРИЛОВ/П/
Председател на Общински съвет-Радомир

