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 № 89
31.03.2020 г.
ПРОТОКОЛ №7
Общински съвет-Радомир на свое заседание, проведено на 31.03.2020г. ,
обсъди и прие на основание чл.28, ал.1 от ЗМСМА и чл.70, ал.2 и ал.4 от

Правилника за организацията и дейността на Общински съвет-Радомир,
неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация.
Р Е Ш Е Н И Е № 89
ОБЩИНСКИ
СЪВЕТ-РАДОМИР
ПРИЕМА
заседание на Общинския съвет да бъде закрито.

днешното

/общ брой съветници-17, присъствали по време на гласуването – 16/
/”за”- 16,“против”- няма, “въздържал се”- няма/

СВЕТОСЛАВ КИРИЛОВ/П/
Председател на Общински съвет-Радомир

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

Р Е Ш Е Н И Е № 90
31.03.2020 г.
ПРОТОКОЛ №7
Общински съвет-Радомир на свое заседание, проведено на 31.03.2020г. ,
обсъди първа точка от дневния ред –Докладни записки, Докладна записка,
вх.№ С-56/18.03.2020 г., относно приемане на Отчет за изпълнението на
годишен план за действие по изпълнението на общинска стратегия за
развитие на социалните услуги в 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 чл.5, т.14 от Правилника за организацията
и дейността на Общински съвет-Радомир, неговите комисии и
взаимодействието му с общинската администрация, Общински съветРадомир прие
Р Е Ш Е Н И Е № 90
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-РАДОМИР ПРИЕМА Отчет за
изпълнението на Годишен план за действие по изпълнението на
общинска стратегия за развитие на социалните услуги в Община
Радомир за 2019 година.
/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 № 91
31.03.2020 г.
ПРОТОКОЛ №7
Общински съвет-Радомир на свое заседание, проведено на 31.03.2020г. ,
обсъди първа точка от дневния ред –Докладни записки, Докладна записка,
вх.№ С-52/18.03.2020 г., относно приемане на Годишен план за действие по
изпълнение на общинска стратегия за развитие на социалните услуги в
Община Радомир за 2021 година, с вносител: Пламен Алексиев-кмет на
Община Радомир, както и становището на ПК „Здравеопазване, социална
политика, образование, наука, култура и духовни дейности“.

След извършеното гласуване, на основание чл.38 и чл.40, ал.5 от
ЗСУ, чл.36б, ал.4 от ППЗСП, чл.21, ал.1,т.12 от ЗМСМА и чл.5, т.14 от
Правилника за организацията и дейността на Общински съвет-Радомир,
неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация,
Общински съвет-Радомир прие
Р Е Ш Е Н И Е № 91
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-РАДОМИР ПРИЕМА Годишен план за
изпълнение на социалните услуги в Община Радомир за 2021 година.
/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 № 92
31.03.2020 г.
ПРОТОКОЛ №7
Общински съвет-Радомир на свое заседание, проведено на 31.03.2020г. ,
обсъди първа точка от дневния ред –Докладни записки, Докладна записка,
вх.№ С-51/18.03.2020 г., относно приемане на Общинска стратегия за подкрепа
за личностно развитие на децата и учениците в община Радомир за периода
2020/2022 г., с вносител: Пламен Алексиев-кмет на Община Радомир, както и
становищата на ПК „Здравеопазване, социална политика, образование, наука,
култура и духовни дейности“ и ПК „Европейски, национални и други програми
и проекти, работа с децата, младежки дейности, спорт и туризъм“.

След извършеното гласуване, на основание чл.21, ал.1,т.12 от
ЗМСМА и във връзка с чл.197, ал.1 от ЗПУО, Общински съвет-Радомир
прие
Р Е Ш Е Н И Е № 92
ОБЩИНСКИ
СЪВЕТ-РАДОМИР
ПРИЕМА
Общинска
стратегия за подкрепа за личностно развитие на децата и
учениците в Община Радомир за периода 2020/2022 година.
/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 № 93
31.03.2020 г.
ПРОТОКОЛ №7
Общински съвет-Радомир на свое заседание, проведено на 31.03.2020г. ,
обсъди първа точка от дневния ред –Докладни записки, Докладна записка,
вх.№ С-57/18.03.2020 г., относно промяна в състава на Обществен съвет по
социално подпомагане, с вносител: Пламен Алексиев-кмет на Община
Радомир, както и становището на ПК „Здравеопазване, социална политика,
образование, наука, култура и духовни дейности“.
След извършеното гласуване, на основание чл.35 от Закона за социалното подпомагане и
чл.52 от ППЗСП, Общински съвет-Радомир прие

Р Е Ш Е Н И Е № 93
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-РАДОМИР:
1.ОТМЕНЯ Решение № 124/27.04.2012 година.
2.ИЗБИРА Обществен съвет по социално подпомагане за срока на
мандата си в състав:
ПРЕДСЕДАТЕЛ: Елена Първанова – общински съветник и член на ПК
„Здравеопазване, социална политика, образование, наука, култура и духовни
дейности“
СЕКРЕТАР: Първолета Александрова – старши специалист „Социални
дейности“ в Община Радомир
ЧЛЕНОВЕ: 1.Людмил Николов – началник отдел „КОСД“
2.Светослава Асенова – директор ДСП-Радомир
3.Владин Владимиров – главен експерт ДБТ-Радомир
4.Сашка Ватрачка – общински съветник и член на ПК
„Здравеопазване, социална политика, образование, наука, култура и духовни
дейности“
5.Теодора Кадийска – старши специалист „социални
дейности и работа с хора с увреждания“
6.Антония Димитрова – директор ЦОП-Радомир
7.Донка Ваклинова – директор ДСХ „Св.Иван Рилски“ –
Радомир
/общ брой съветници-17, присъствали по време на гласуването – 16/
/”за”- 16,“против”- няма, “въздържал се”- няма/

СВЕТОСЛАВ КИРИЛОВ/П/
Председател на Общински съвет-Радомир

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

Р Е Ш Е Н И Е № 94
31.03.2020 г.
ПРОТОКОЛ №7
Общински съвет-Радомир на свое заседание, проведено на 31.03.2020г. ,
обсъди първа точка от дневния ред –Докладни записки, Докладна записка,
вх.№ С-47/10.03.2020 г., относно приемане и утвърждаване на Програма за
управление на качеството на атмосферния въздух на територията на
Община Радомир за периода 2019-2023 година, с вносител: Пламен Алексиевкмет на Община Радомир, както и становището на ПК „Стопанска
политика, земеделие, гори, екология, устройство на територията,
строителство и транспорт“.

След станалите разисквания и извършеното гласуване, на основание
чл.21, ал.1,т.12 от ЗМСМА, Общински съвет-Радомир прие
Р Е Ш Е Н И Е № 94

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-РАДОМИР ПРИЕМА Програма за
управление на качеството на атмосферния въздух на
територията на Община Радомир за периода 2019-2023 година.

/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 № 95
31.03.2020 г.
ПРОТОКОЛ №7
Общински съвет-Радомир на свое заседание, проведено на 31.03.2020г. ,
обсъди първа точка от дневния ред –Докладни записки, Докладна записка,
вх.№ С-63/20.03.2020 г., относно приемане на Наредба за изменение и
допълнение на Наредба за придобиване, притежаване, отглеждане на домашни
и селскостопански животни на територията на 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.21, ал.2 от ЗМСМА и чл.133, ал.1
от Закона за ветеринарномедицинската дейност, и във връзка с чл.76, ал.3 и чл.79 от
Административнопроцесуален кодекс, Общински съвет-Радомир прие

Р Е Ш Е Н И Е № 95
I.ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-РАДОМИР ПРИЕМА Наредба за
изменение и допълнение на Наредба за придобиване, притежаване,
отглеждане на домашни и селскостопански животни на
територията на Община Радомир, приета с Решение № 179 на
Общински съвет-Радомир по Протокол № 11 от заседание,
проведено на 17.10.2019 година.
II.ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-РАДОМИР ВЪЗЛАГА на кмета на
Община Радомир да извърши всички действия по изпълнение на
решението.
/общ брой съветници-17, присъствали по време на гласуването – 16/
/”за”- 15,“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 № 96
31.03.2020 г.
ПРОТОКОЛ №7
Общински съвет-Радомир на свое заседание, проведено на 31.03.2020г. ,
обсъди първа точка от дневния ред –Докладни записки, Докладна записка,
вх.№ С-50/16.03.2020 г., относно трансформиране на целевата субсидия за
капиталови разходи на Община Радомир за 2020 година в целеви трансфер за
неотложни текущи ремонти на общински пътища и на улична мрежа, 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 „Обществен ред, законност,
местно самоуправление и общинска собственост и ПК“Бюджет, финанси и
инвестиционна политика“.
След станалите разисквания и извършеното поименно гласуване, на основание чл.21,
ал.1,т.6 от ЗМСМА, чл.124, ал.3 от ЗПФ, във връзка с чл.50 и чл.87 от ЗДБРБ за 2020 година,
Общински съвет-Радомир прие

Р Е Ш Е Н И Е № 96
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-РАДОМИР ДАВА СЪГЛАСИЕ кмета на
Община Радомир да направи предложение до министъра на
финансите за трансформиране на средствата от целевата
субсидия за капиталови разходи по чл.50 от ЗДБРБ за 2020 година в
целеви трансфер за финансиране на разходите на общината за
извършване на неотложен текущ ремонт на общински пътища,
улици, тротоари в размер на 646 600 лв. със следните данни,
съгласно Приложение № 12:
Реализираната икономия от извършените ремонтни
дейности да се използва за текущ ремонт на улична мрежа в
населените места на Община Радомир.
/общ брой съветници-17, присъствали по време на поименното гласуване – 16/
/”за”- 12,“против”- 2, “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 № 97
31.03.2020 г.
ПРОТОКОЛ №7
Общински съвет-Радомир на свое заседание, проведено на 31.03.2020г. ,
обсъди първа точка от дневния ред –Докладни записки, Докладна записка,
вх.№ С-60/19.03.2020 г., относно продажба на общинска недвижима
собственост – поземлен имот с идентификатор 61577.505.1880 в град 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“,ПК „Обществен
ред, законност, местно самоуправление и общинска собственост и
ПК“Бюджет, финанси и инвестиционна политика“.

След станалите разисквания и извършеното поименно гласуване,
Общински съвет-Радомир прие
Р Е Ш Е Н И Е № 97
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
Поземлен имот с идентификатор 61577.505.1880 /шестдесет и една
хиляди петстотин седемдесет и седем, точка, петстотин и пет,
точка, хиляда осемстотин и осемдесет/, съгласно кадастралната
карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-1875/10.11.2015 г. на Изпълнителен директор на АГКК, адрес на
поземления имот: гр. Радомир, с площ: 968 кв.м. /деветстотин
шестдесет и осем квадратни метра/, трайно предназначение на
територията: Урбанизирана, начин на трайно ползване:
Незастроен имот за жилищни нужди, стар идентификатор – няма,
номер по предходен план: квартал: 184, парцел: IV-1880, при съседи:
имоти
с
идентификатор
61577.505.1879;
61577.505.2663;
61577.505.3102, актуван с АОС № 4137/05.02.2020 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 Поземлен имот с
идентификатор 61577.505.1880 /шестдесет и една хиляди
петстотин седемдесет и седем, точка, петстотин и пет, точка,
хиляда осемстотин и осемдесет/, 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, с площ: 968 кв.м. /деветстотин шестдесет и осем
квадратни метра/, трайно предназначение на територията:
Урбанизирана, начин на трайно ползване: Незастроен имот за
жилищни нужди, стар идентификатор – няма, номер по предходен
план:
квартал: 184, парцел: IV-1880, при съседи: имоти с
идентификатор 61577.505.1879; 61577.505.2663; 61577.505.3102,
актуван с АОС № 4137/05.02.2020 г., при първоначална тръжна цена
от 22 970.64 лв. /двадесет и две хиляди деветстотин и седемдесет
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 – 16/
/”за”- 10,“против”- 2, “въздържал се”- 4/

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 № 98
31.03.2020 г.
ПРОТОКОЛ №7
Общински съвет-Радомир на свое заседание, проведено на 31.03.2020г. ,
обсъди първа точка от дневния ред –Докладни записки, Докладна записка,
вх.№ С-61/19.03.2020 г., относно продажба на общинска недвижима
собственост – самостоятелен обект в сграда с идентификатор
61577.505.1153.1.66 в град Радомир, с вносител: Пламен Алексиев-кмет на
Община Радомир, както и становищата на ПК „Обществен ред, законност,
местно самоуправление и общинска собственост“ и ПК“Бюджет, финанси и
инвестиционна политика“.

След станалите разисквания и извършеното поименно гласуване,
Общински съвет-Радомир прие
Р Е Ш Е Н И Е № 98

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
Наредба за общинската собственост ДАВА СЪГЛАСИЕ за продажба
чрез търг с явно наддаване на Самостоятелен обект в сграда с
идентификатор 61577.505.1153.1.66 /шестдесет и една хиляди
петстотин седемдесет и седем, точка, петстотин и пет, точка,
хиляда сто петдесет и три, точка, едно, точка, шестдесет и шест/,
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. 3, вх. В, ет. 7, ап. 66, като самостоятелният обект
се намира в сграда № 1, разположена в поземлен имот с
идентификатор 61577.505.1153, предназначение на самостоятелния
обект: Жилище, апартамент, брой нива на обекта: 1 /едно/, с площ
от 70.53 кв.м. /седемдесет цяло и петдесет и три 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 №
66 /шестдесет и шест/, с площ от 4.56 кв.м. кв.м. /четири цяло и

петдесет и шест стотни квадратни метра/, актуван с АОС №
4140/04.03.2020 г., при съседни самостоятелни обекти в сградата: на
същия етаж: 61577.505.1153.1.41; 61577.505.1153.1.65, под обекта:
61577.505.1153.1.63, над обекта: 61577.505.1153.1.69, който обект по
предходен АОС № 185/06.02.1998 г. издаден от Община Радомир
представлява АПАРТАМЕНТ № 66 /шестдесет и шест/, на 7 /седми/
етаж, вход В, находящ се в гр. Радомир, ж.к.“Тракия“ бл. 3 който
апартамент се състои от две стаи, кухня и сервизни помещения, със
застроена площ на жилището 70.53 кв.м., включително балкони,
заедно с прилежащото избено помещение № 66 със застроена площ
4.56 кв.м., 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: изток – двор и ап. № 65,
запад- двор, север - ап. № 65 и стълбище и юг – ап. от вх.Б, отдолу –
ап. № 63, отгоре – ап. № 69 и при граници на избеното помещение
/мазе/ № 66: изток - мазе № 65, запад – мазе № 67, север - двор и юг –
коридор, при първоначална тръжна цена от 17 499.20 лв.
/седемнадесет хиляди четиристотин деветдесет и девет лева и
двадесет 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
продажба със спечелилия търга.
/общ брой съветници-17, присъствали по време на поименното гласуване – 16/
/”за”- 15,“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 № 99
31.03.2020 г.
ПРОТОКОЛ №7
Общински съвет-Радомир на свое заседание, проведено на 31.03.2020г. ,
обсъди първа точка от дневния ред –Докладни записки, Докладна записка,
вх.№ С-62/19.03.2020 г., относно продажба на общинско жилищесамостоятелен обект в сграда с идентификатор 61577.505.1153.1.14 в град
Радомир, ж.к.“Тракия“, с вносител: Пламен Алексиев-кмет на Община
Радомир, както и становищата на ПК „Обществен ред, законност, местно
самоуправление и общинска собственост“ и ПК“Бюджет, финанси и
инвестиционна политика“.

След станалите разисквания и извършеното поименно гласуване,
Общински съвет-Радомир прие
Р Е Ш Е Н И Е № 99

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
61577.505.1153.1.14 /шестдесет и една хиляди петстотин
седемдесет и седем, точка, петстотин и пет, точка, хиляда сто
петдесет и три, точка, едно, точка, четиринадесет/ 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. 3,
вх. А, ет. 5, ап. 14, като самостоятелният обект се намира в
сграда № 1, разположена в поземлен имот с идентификатор
61577.505.1153, предназначение на самостоятелния обект: Жилище,
апартамент, брой нива на обекта: 1, площ 93.67 кв.м. /деветдесет и
три цяло и шестдесет и седем стотни квадратни метра/, ведно с
1.90 % идеални части от общите части на сградата и правото на
строеж върху припадащата се част от терена, мазе № 14

/четиринадесет/, с площ от 4.59 кв.м. /четири цяло и петдесет и
девет стотни квадратни метра/, актуван с АОС № 4139/04.03.2020
г., при съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж:
61577.505.1153.1.13, под обекта: 61577.505.1153.1.11, над обекта:
61577.505.1153.1.17, който обект по предходен АОС № 149/06.02.1998
г. издаден от Община Радомир представлява АПАРТАМЕНТ № 14
/четиринадесет/, на 5 /пети/ етаж, вход А, находящ се в гр.
Радомир, ж.к. „Тракия” бл. 3, който апартамент се състои от три
стаи, кухня и сервизни помещения, със застроена площ на
жилището 93.67 кв.м., включително балкони, заедно с
прилежащото избено помещение № 14 със застроена площ 4.59
кв.м., както и 1.90 % 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.№ 13 и
стълбище, изток – двор, юг – двор, запад – двор, отдолу: ап. № 11 и
отгоре: ап. № 17, при граници на избеното помещение /мазе/ № 14:
север – коридор, изток – двор, юг – коридор и запад – мазе № 15 на
Георги Стоименов Георгиев с адрес, гр. Радомир, ж.к. „Тракия” бл.
3, вх. А, ет. 5, ап. 14 за сумата от 23 173.02 лв. /двадесет и три
хиляди сто седемдесет и три лева 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 № 100
31.03.2020 г.
ПРОТОКОЛ №7
Общински съвет-Радомир на свое заседание, проведено на 31.03.2020г. ,
обсъди първа точка от дневния ред –Докладни записки, Докладна записка,
вх.№ С-46/10.03.2020 г., относно приемане на решение за изработване на
подробен устройствен план в обхват поземлен имот идентификатор
69064.7.33 по кадастрална карта за землището на село Старо село, Община
Радомир, с вносител: Пламен Алексиев-кмет на Община Радомир, както и
становищата на ПК „Обществен ред, законност, местно самоуправление и
общинска собственост“ и ПК“Стопанска политика, земеделие, гори, екология,
устройство на територията, строителство и транспорт“.

След извършеното гласуване, на основание чл.124а, ал.1 от ЗУТ,
Общински съвет-Радомир прие
Р Е Ш Е Н И Е № 100

1.На основание чл.124а, ал.1 от ЗУТ, във връзка с чл.124б, ал.1
от Закон за устройство на територията, ОБЩИНСКИ СЪВЕТРАДОМИР ОДОБРЯВА приложеното задание за изработване на
ПУП-ПЗ за поземлен имот идентификатор 69064.7.33 по
кадастрална карта за землището на село Старо село, 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 поземлен имот идентификатор 69064.7.33
по кадастрална карта за землището на село Старо село, Община
Радомир, съгласно одобреното в точка 1 на настоящото решение
задание по възлагане и за сметка на заинтересованите лица.
При необходимост, допълнителни указания по обема и
съдържанието на ПУП-ПЗ да се дадат от главен архитект на
Община Радомир.
Съгласно чл.124б, ал.2 от 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 Закон за устройство на
територията, решението на Общинския съвет по чл.124а, ал.1 не
подлежи на оспорване.
/общ брой съветници-17, присъствали по време на гласуването – 16/
/”за”- 16,“против”- няма, “въздържал се”- няма/

СВЕТОСЛАВ КИРИЛОВ/П/
Председател на Общински съвет-Радомир

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

Р Е Ш Е Н И Е № 101
31.03.2020 г.
ПРОТОКОЛ №7
Общински съвет-Радомир на свое заседание, проведено на 31.03.2020г. ,
обсъди първа точка от дневния ред –Докладни записки, Докладна записка,
вх.№ С-53/18.03.2020 г., относно отпускане на финансова помощ на Маргарита
Кирилова Райчева от град Радомир, с вносител: Пламен Алексиев-кмет на
Община Радомир, както и становищата на ПК „Здравеопазване, социална
политика, образование, наука, култура и духовни дейности“ и ПК“Бюджет,
финанси и инвестиционна политика“.

След извършеното поименно гласуване, на основание чл.11, ал.1 и ал.2
от ЗСП, чл.21, ал.1,т.23 от ЗМСМА и Раздел I, чл.2 и чл.3 от Правила за
реда и начина за отпускане на еднократна финансова помощ, Общински
съвет-Радомир прие
Р Е Ш Е Н И Е № 101
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-РАДОМИР ДАВА СЪГЛАСИЕ да бъде
отпусната финансова помощ в размер на 610 лева на Маргарита
Кирилова Райчева от град Радомир, кв.“Гърляница“ бл.6, ап.7.
/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 № 102
31.03.2020 г.
ПРОТОКОЛ №7
Общински съвет-Радомир на свое заседание, проведено на 31.03.2020г. ,
обсъди първа точка от дневния ред –Докладни записки, Докладна записка,
вх.№ С-54/18.03.2020 г., относно отпускане на финансова помощ на Георги
Димитров Георгиев от град Радомир, с вносител: Пламен Алексиев-кмет на
Община Радомир, както и становищата на ПК „Здравеопазване, социална
политика, образование, наука, култура и духовни дейности“ и ПК“Бюджет,
финанси и инвестиционна политика“.

След извършеното поименно гласуване, на основание чл.11, ал.1 и
ал.2 от ЗСП, чл.21, ал.1,т.23 от ЗМСМА и чл.2, ал.1 от Правила за
отпускане на еднократни помощи, Общински съвет-Радомир прие
Р Е Ш Е Н И Е № 102

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-РАДОМИР ДАВА СЪГЛАСИЕ да бъде
отпусната финансова помощ в размер на 610 лева на Георги
Димитров Георгиев от град Радомир, ул.“Иван Вазов“ № 31, вх.В,
ет.4, ап.47.
/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 № 103
31.03.2020 г.
ПРОТОКОЛ №7
Общински съвет-Радомир на свое заседание, проведено на 31.03.2020г. ,
обсъди първа точка от дневния ред –Докладни записки, Докладна записка,
вх.№ С-55/18.03.2020 г., относно отпускане на финансова помощ на Евелина
Николаева Владимирова – майка на Кристо Росенов Петров от град Радомир,
с вносител: Пламен Алексиев-кмет на Община Радомир, както и
становищата на ПК „Здравеопазване, социална политика, образование, наука,
култура и духовни дейности“ и ПК“Бюджет, финанси и инвестиционна
политика“.

След извършеното поименно гласуване, на основание чл.11, ал.1 и
ал.2 от ЗСП, чл.21, ал.1,т.23 от ЗМСМА и Раздел I, чл.2, ал.1 от Правила
за отпускане на еднократни помощи, Общински съвет-Радомир прие
Р Е Ш Е Н И Е № 103
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-РАДОМИР ДАВА СЪГЛАСИЕ да бъде
отпусната финансова помощ в размер на 610 лева на Евелина
Николаева Владимирова – майка на Кристо Росенов Петров от
град Радомир, ж.к.“Арката“ бл.27, ап.23.
/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

