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 № 105
28.04.2020 г.
ПРОТОКОЛ №8
Общински съвет-Радомир на свое заседание, проведено на 28.04.2020г. ,
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 № 105
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
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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 № 106
28.04.2020 г.
ПРОТОКОЛ №8
Общински съвет-Радомир на свое заседание, проведено на 28.04.2020г. ,
обсъди първа точка от дневния ред –Докладни записки, Докладна записка,
вх.№ С-76/16.04.2020 г., относно приемане на Отчет за изпълнението на
Общинската програма за закрила на детето 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 „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.24 от
ЗМСМА и чл.5, т.25 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 № 106

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-РАДОМИР ПРИЕМА Отчет за
изпълнението на общинската програма за закрила на детето 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

2

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 № 107
28.04.2020 г.
ПРОТОКОЛ №8
Общински съвет-Радомир на свое заседание, проведено на 28.04.2020г. ,
обсъди първа точка от дневния ред –Докладни записки, Докладна записка,
вх.№ С-86/16.04.2020 г., относно Годишен план за подкрепа за личностно
развитие на децата и учениците в Община Радомир 2020 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 „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.3 от ЗПУО, Общински съвет-Радомир
прие
Р Е Ш Е Н И Е № 107
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-РАДОМИР ПРИЕМА Годишен план на
дейностите за подкрепа за личностно развитие в Община Радомир
през 2020 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
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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 № 108
28.04.2020 г.
ПРОТОКОЛ №8
Общински съвет-Радомир на свое заседание, проведено на 28.04.2020г. ,
обсъди първа точка от дневния ред –Докладни записки, Докладна записка,
вх.№ С-85/16.04.2020 г., относно Наредба за условията и реда за осъществяване
на закрила на деца с изявени дарби в 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 „Европейски, национални и други програми и проекти, работа
с децата, младежки дейности, спорт и туризъм.

След извършеното гласуване, на основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА,
във връзка с чл.5а от Закона за закрила на детето, Общински съветРадомир прие
Р Е Ш Е Н И Е № 108
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-РАДОМИР ПРИЕМА Наредба за
условията и реда за осъществяване на закрила на деца с изявени
дарби в Община 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
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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 № 109
28.04.2020 г.
ПРОТОКОЛ №8
Общински съвет-Радомир на свое заседание, проведено на 28.04.2020г. ,
обсъди първа точка от дневния ред –Докладни записки, Докладна записка,
вх.№ С-75/16.04.2020 г., относно изпълнението на Плана за развитие на
Община Радомир за 2019 година, с вносител: Пламен Алексиев-кмет на
Община Радомир, както и становищата на ПК „Стопанска политика,
земеделие, гори, екология, устройство на територията, строителство и
транспорт“ и ПК“Обществен ред, законност, местно самоуправление и
общинска собственост“.

След станалите разисквания и извършеното гласуване, на основание
чл.21, ал.1,т.24 от ЗМСМА и чл.24, т.4 от Закона за регионалното
развитие, Общински съвет-Радомир прие
Р Е Ш Е Н И Е № 109
1.ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-РАДОМИР ОДОБРЯВА Годишен
доклад за наблюдение на изпълнението на общинския план за
развитие на община Радомир за 2019 година.
2.На основание чл.91, ал.7 от Правилника за приложение на
Закона за регионалното развитие, копие от решението на
Общински съвет и Годишния доклад за наблюдение на изпълнението
на Общинския план за развитие на община Радомир за 2019 година
да се изпратят на председателя на Областния съвет за развитие –
град Перник.
/общ брой съветници-17, присъствали по време на гласуването – 15/
/”за”- 13,“против”- няма, “въздържал се”- 2/

СВЕТОСЛАВ КИРИЛОВ/П/
Председател на Общински съвет-Радомир
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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 № 110
28.04.2020 г.
ПРОТОКОЛ №8
Общински съвет-Радомир на свое заседание, проведено на 28.04.2020г. ,
обсъди първа точка от дневния ред –Докладни записки, Докладна записка,
вх.№ С-87/16.04.2020 г., относно отпускане на финансова помощ на
зрелостници – випуск 2019/2020 г.с вносител: Пламен Алексиев-кмет на
Община Радомир, както и становището на ПК „Здравеопазване, социална
политика, образование, наука, култура и духовни дейности“.
След извършеното поименно гласуване, на основание чл.16, ал.1 от ППЗСП и чл.21,
ал.1,т.23 от ЗМСМА и постъпили докладни записки от директорите на средните училища
на територията на община Радомир, Общински съвет-Радомир прие

Р Е Ш Е Н И Е № 110
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-РАДОМИР ДАВА СЪГЛАСИЕ да бъде
отпусната финансова помощ на зрелостници-випуск 2019/2020 г.,
както следва:
1.Джулия Росенова Пенева – ученичка от XII“б“клас на СУ
„Св.Св.Кирил и Методий“-град Радомир – 300/триста/ лева;
2.Даниел Боянов Димитров – ученик от XII“б“клас на ТПГ
„Никола Йонков Вапцаров“-град Радомир – 300/триста/ лева;
3.Антония Методиева Клисарска – ученичка от XII“б“клас на
ПГТ „Юрий Гагарин“-град Радомир – 300/триста/лева;
4.Алекс Александров Момчилов – ученик от XII“а“клас на ПГТ
„Юрий Гагарин“ – град Радомир – 300 /триста/ лева;
/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
6

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 № 111
28.04.2020 г.
ПРОТОКОЛ №8
Общински съвет-Радомир на свое заседание, проведено на 28.04.2020г. ,
обсъди първа точка от дневния ред –Докладни записки, Докладна записка,
вх.№ С-88/16.04.2020 г., относно награждаване на просветни институции на
територията на Община Радомир, с вносител: Пламен Алексиев-кмет на
Община Радомир, както и становището на ПК „Здравеопазване, социална
политика, образование, наука, култура и духовни дейности“.
След извършеното поименно гласуване, на основание чл.21, ал.1,т.23 от ЗМСМА, във
връзка с Наредба за символите, почетните знаци и званията на град Радомир, Общински
съвет-Радомир прие

Р Е Ш Е Н И Е № 111
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-РАДОМИР НАГРАЖДАВА с почетен, тематичен
плакет за заслуги в областта на образованието, следните просветни
институции:
1.ДГ“Осми март“ – град Радомир
2.ДГ“Радомирче“- град Радомир
3.ДГ“Слънце“- град Радомир
4.НУ „Архимандрит Зиновий“- град Радомир
5.ОУ „Христо Смирненски“ – град Радомир
6.ОУ „Христо Ботев“- село Гълъбник, община Радомир
7.ОУ „Иван Вазов“- село Извор, община Радомир
8.ОУ“Христо Ботев“- село Дрен, община Радомир
9.СУ „Св.Св.Кирил и Методий“- град Радомир
10.ТПГ „Никола Йонков Вапцаров“ – град Радомир
11.ПГТ „Юрий Гагарин“ – град 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
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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 № 112
28.04.2020 г.
ПРОТОКОЛ №8
Общински съвет-Радомир на свое заседание, проведено на 28.04.2020г. ,
обсъди първа точка от дневния ред –Докладни записки, Докладна записка,
вх.№ С-89/16.04.2020 г., относно награди на ученици, завършващи средно
образование, с вносител: Василка Стоилова – председател на ПК
„Здравеопазване, социална политика, образование, наука, култура и духовни
дейности“, 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, Общински съвет-Радомир

прие
Р Е Ш Е Н И Е № 112
На основание Решение № 143/12.10.2006 г., ОБЩИНСКИ
СЪВЕТ-РАДОМИР НАГРАЖДАВА с грамота за отличен успех и
парична награда в размер на 200 /двеста/ лева следните ученици:
1.Катрин Мирославова Стоянова – ученичка в ПГТ „Юрий
Гагарин“- град Радомир;
2.Кирил Бойков Петров – ученик в СУ „Св.Св.Кирил и
Методий“- град Радомир;
3.Методи Бойков Петров – ученик в СУ „Св.Св.Кирил и
Методий“ – град Радомир
4.Владислав Бориславов Борисов – ученик в ТПГ „Никола
Йонков Вапцаров“ – град 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
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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 № 113
28.04.2020 г.
ПРОТОКОЛ №8
Общински съвет-Радомир на свое заседание, проведено на 28.04.2020г. ,
обсъди първа точка от дневния ред –Докладни записки, Докладна записка,
вх.№ С-92/27.04.2020 г., относно награда „Радомир“ в системата на
образованието и културата, с вносител: Василка Стоилова – председател на
ПК „Здравеопазване, социална политика, образование, наука, култура и
духовни дейности“, както и становището на ПК „Здравеопазване, социална
политика, образование, наука, култура и духовни дейности“.

След извършеното поименно гласуване, на основание Статут на
награда „Радомир, приет с Решение № 11 от 31.01.2013 г. и във връзка с
чл.2 и чл.5, т.2 от Наредба за условията и реда за осъществяване на
закрила на деца с изявени дарби, Общински съвет-Радомир прие
Р Е Ш Е Н И Е № 113

I.ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-РАДОМИР НАГРАЖДАВА с награда
„Радомир“ в системата на образованието и културата, както
следва:
1.Сфера „Ученик на годината“ в общообразователна
подготовка:
1.1.Вяра Валентинова Петрова – ученичка от IX“а“ клас на СУ
„Св.Св.Кирил и Методий“ – град Радомир и Гергана Божидарова
Дяволска – ученичка от Х „б“ клас на СУ „Св.Св.Кирил и
Методий“- град Радомир;
1.2.Фанфарен оркестър при ОУ „Христо Смирненски“-град
Радомир – номинация в сферата на образованието и културата,
съгласно правилата за реда и начина за отпускане на еднократна
помощ на деца с изявени дарби;
2.Сфера „Ученик на годината“ в профилираната и
професионалната подготовка:
2.1.Севдалин Данаилов Иванов – ученик в XII клас на ПГТ
„Юрий Гагарин“ – град Радомир;
9

2.2.Никол Орлинова Иванова – ученичка в XI“б“ от ТПГ
„Никола Йонков Вапцаров – град Радомир – номинация в сферата
на образованието и културата, съгласно правилата за реда и
начина за отпускане на еднократна помощ на деца с изявени дарби;
3.Сфера „Деец на културата на годината“:
3.1.Елена Добрева Левачка – самодеец към НЧ „Благой Гебрев –
1905“ село Друган, община Радомир
II.ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-РАДОМИР ОПРЕДЕЛЯ:
1.За „Ученик на годината“ в общообразователна, профилирана
и професионална подготовка парична награда в размер на 200
/двеста/ лева;
2.За „Деец на културата“ парична награда в размер на
300/триста/ лева;
/общ брой съветници-17, присъствали по време на поименното гласуване – 16/
/”за”- 14,“против”- 1, “въздържал се”- 1/

СВЕТОСЛАВ КИРИЛОВ/П/
Председател на Общински съвет-Радомир
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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 № 114
28.04.2020 г.
ПРОТОКОЛ №8
Общински съвет-Радомир на свое заседание, проведено на 28.04.2020г. ,
обсъди първа точка от дневния ред –Докладни записки, Докладна записка,
вх.№ С-71/14.04.2020 г., относно удължаването на срока за плащане с
отстъпка на такса „битови отпадъци“ за 2020 г. предвид създалото се
извънредно положение, 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 извършеното поименно гласуване, на основание чл.21,
ал.1,т.7, ал.2 и чл.20, във връзка с чл.17, т.1 от ЗМСМА, Общински
съвет-Радомир прие
Р Е Ш Е Н И Е № 114

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-РАДОМИР:
1.ПРИЕМА през 2020 година отстъпка от 5 на сто да се
прави на лицата, предплатили до 30 юни такса „битови отпадъци“
за цялата година.
2.ВЪЗЛАГА на кмета на община Радомир да предприеме
последващи съгласно закона 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
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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 № 115
28.04.2020 г.
ПРОТОКОЛ №8
Общински съвет-Радомир на свое заседание, проведено на 28.04.2020г. ,
обсъди първа точка от дневния ред –Докладни записки, Докладна записка,
вх.№ С-72/15.04.2020 г., относно приемане на решение за временно
освобождаване от заплащане на такси и наеми за ползване на терени и
обекти-общинска собственост, 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 № 115

1.ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-РАДОМИР, на основание чл.21,
ал.1,т.8 и ал.2 от ЗМСМА, чл.8, ал.6 и чл.6, ал.1б от ЗМДТ, чл.8, ал.1
от ЗОС и приетото от Народното събрание Решение за обявяване
на извънредно положение /обн.ДВ брой 22/13.03.2020 г./ върху цялата
територия на Република България, ОСВОБОЖДАВА от
заплащане на наем всички лица, сключили договори за наем за
ползване на недвижими имоти-общинска собственост и терени –
петна за разполагане на преместваеми обекти, които временно са
преустановили ползването им или дейността си вследствие на
въведеното извънредно положение в Република България и мерките,
предприети в изпълнение заповедите на министъра на
здравеопазването и на кмета на Община Радомир за овладяване на
извънредната ситуация във връзка с пандемията от COVID-19, за
срока на въведеното извънредно положение от 13.03.2020 г. до
отмяната му.
2.НЕ СЕ ОСВОБОЖДАВАТ от заплащане на такси и наемни
цени, по смисъла на точка 1 от настоящото решение, лицата,
които не са преустановили дейността си, непопадащи в обхвата
на заповедите на министъра на здравеопазването и на кмета на
12

Община Радомир за овладяване на извънредната ситуация във
връзка с пандемията от COVID-19.
3.Всички заплатени авансово наеми и такси за месеците, за
които лицата са освободени от плащане по реда на точка 1 от
настоящото решение, да се считат за платени от първия месец
след отмяната на извънредното положение.
4.ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-РАДОМИР ВЪЗЛАГА на кмета на
Община Радомир да предприеме всички необходими фактически и
правни действия по изпълнение на настоящото решение.
/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
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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 № 116
28.04.2020 г.
ПРОТОКОЛ №8
Общински съвет-Радомир на свое заседание, проведено на 28.04.2020г. ,
обсъди първа точка от дневния ред –Докладни записки, Докладна записка,
вх.№ С-73/15.04.2020 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“ и ПК“Бюджет, финанси и инвестиционна политика“.

След извършеното поименно гласуване, Общински съвет-Радомир

прие
Р Е Ш Е Н И Е № 116
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
61577.502.2775.2.11 /шестдесет и една хиляди петстотин
седемдесет и седем, точка, петстотин и две, точка, две хиляди
седемстотин седемдесет и пет, точка, две, точка, единадесет/ 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.“Христо Ботев“
№ 15, вх. А, ет. 4, ап. 11, като самостоятелният обект се намира в
сграда № 2, разположена в поземлен имот с идентификатор
61577.502.2775, предназначение на самостоятелния обект: Жилище,
апартамент, брой нива на обекта: 1, площ 47.53 кв.м. /четиридесет
и седем цяло и петдесет и три стотни квадратни метра/, ведно с
4.747 % идеални части от общите части на сградата и правото на
строеж върху припадащата се част от терена, мазе № 11
/единадесет/, с площ от 8.35 кв.м. /осем цяло и тридесет и пет
стотни квадратни метра/, актуван с АОС № 3858/24.04.2018 г., при
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съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж:
61577.502.2775.2.12; 61577.502.2775.2.10, под обекта: 61577.502.2775.2.8,
над обекта: 61577.502.2775.2.14, който обект по предходен АОС №
2372/25.03.2010 г. издаден от Община Радомир представлява
АПАРТАМЕНТ № 11 /единадесет/, на 4 /четвърти/ етаж, находящ
се в гр. Радомир, “Христо Ботев“ № 15, който апартамент се
състои от една стая, кухня и сервизни помещения, със застроена
площ на жилището 47.53 кв.м. /четиридесет и седем цяло и
петдесет и три стотни квадратни метра/, вкл. балкони, заедно с
прилежащото избено помещение № 11 със застроена площ 8.35
кв.м., както и 4.747 % 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. № 10, изток
– двор, юг – ап. № 12, запад – стълбище и ап. № 10, отдолу: ап. № 8 и
отгоре: ап. № 14, при граници на избеното помещение /мазе/ № 11:
север - двор, изток – двор, юг – коридор и запад – мазе № 12 на Елза
Вихърова Коцева с постоянен адрес, гр. Радомир, ул.“Александър
Стамболийски“ № 12 за сумата от 23 468.00 лв. /двадесет и три
хиляди четиристотин шестдесет и осем лева/, 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
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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 № 117
28.04.2020 г.
ПРОТОКОЛ №8
Общински съвет-Радомир на свое заседание, проведено на 28.04.2020г. ,
обсъди първа точка от дневния ред –Докладни записки, Докладна записка,
вх.№ С-74/15.04.2020 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“ и ПК“Бюджет, финанси и инвестиционна политика“.

След извършеното поименно гласуване, Общински съвет-Радомир

прие
Р Е Ш Е Н И Е № 117
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
61577.505.1151.1.25 /шестдесет и една хиляди петстотин
седемдесет и седем, точка, петстотин и пет, точка, хиляда сто
петдесет и едно, 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, ж.к.“Тракия“ бл. 2,
вх. Б, ет. 1, ап. 25, като самостоятелният обект се намира в
сграда № 1, разположена в поземлен имот с идентификатор
61577.505.1151, предназначение на самостоятелния обект: Жилище,
апартамент, брой нива на обекта: 1, площ 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 № 1 /едно/, с площ от 2.53
кв.м. /две цяло и петдесет и три стотни квадратни метра/,
актуван с АОС № 4138/04.03.2020 г., при съседни самостоятелни
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обекти в сградата: на същия етаж: 61577.505.1151.1.26;
61577.505.1151.1.3, под обекта: няма, над обекта: 61577.505.1151.1.28,
който обект по предходен АОС № 127/06.02.1998 г. издаден от
Община Радомир представлява АПАРТАМЕНТ № 1 /едно/, на 1
/първи/ етаж, вход Б, находящ се в гр. Радомир, ж.к. „Тракия” бл. 2,
който апартамент се състои от две стаи, кухня и сервизни
помещения, със застроена площ на жилището 60.30 кв.м.,
включително балкони, заедно с прилежащото избено помещение №
1 със застроена площ 2.53 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:
север - ап. от вх.А, изток – двор и ап.№ 2, юг – ап.№ 2 и стълбище,
запад – двор, отдолу: мазета и отгоре: ап. № 4, при граници на
избеното помещение /мазе/ № 1: север – мазе от вх.А, изток – мазе
№ 2, юг – коридор и запад – двор на Зоя Ванчова Маринова с
постоянен адрес, гр. Радомир, ж.к. „Тракия” бл. 2, вх. Б, ет. 1, ап. 1
за сумата от 14 628.78 лв. /четиринадесет хиляди шестстотин
двадесет и осем лева и седемдесет и осем 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
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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 № 118
28.04.2020 г.
ПРОТОКОЛ №8
Общински съвет-Радомир на свое заседание, проведено на 28.04.2020г. ,
обсъди първа точка от дневния ред –Докладни записки, Докладна записка,
вх.№ С-77/16.04.2020 г., относно предоставяне на имоти, придобити от
общината по реда на чл.19, ал.1 от ЗСПЗЗ по искане на общинска служба
„Земеделие“ град Радомир, на граждани – имот в землището на село
Стефаново, местност „Начовата“ – на наследниците на Георги Костадинов
Стефанов, бивш жител на село Стефаново, 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, във връзка с постъпило
искане от общинска служба „Земеделие“ град Радомир с наш вх.№ АО-0800-9/05.02.2020 г., направено по реда на параграф 27, ал.2 от Преходните и
заключителни разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона
за собствеността и ползването на земеделските земи за предоставяне на
земи от Общинския поземлен фонд на собственици с признато право на
възстановяване в землището на село Стефаново, Община Радомир,
Общински съвет-Радомир прие
Р Е Ш Е Н И Е № 118
ОБЩИНСКИ
СЪВЕТ-РАДОМИР
ПРЕДОСТАВЯ
на
наследниците на Георги Костадинов Стефанов, бивш жител на
с.Стефаново:
1.Имот с идентификатор 69239.119.3, с площ от 1118 кв.м.
/хиляда сто и осемнадесет квадратни метра/, с начин на трайно
ползване ливада, находящ се в землището на с.Стефаново,
местност „Начовата“ съгласно кадастрален регистър на
недвижимите имоти по проекта за изменение, скица - проект за
изменение на кадастралния регистър на поземлен имот с
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идентификатор 69239.119.3 по кадастралната карта и
кадастралните
регистри
на
с.Стефаново,
общ.Радомир,
обл.Перник и Решение № 26 от 07.05.2001г. на Поземлена комисия
гр.Радомир, актуван с АОС № 4152/06.04.2020г., придобит от
Общината по реда на чл.19, ал.2 от ЗСПЗЗ.
/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
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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 № 119
28.04.2020 г.
ПРОТОКОЛ №8
Общински съвет-Радомир на свое заседание, проведено на 28.04.2020г. ,
обсъди първа точка от дневния ред –Докладни записки, Докладна записка,
вх.№ С-78/16.04.2020 г., относно предоставяне на имоти, придобити от
общината по реда на чл.19, ал.1 от ЗСПЗЗ по искане на общинска служба
„Земеделие“ град Радомир, на граждани – имот, находящ се в землището на
град Радомир, местност „Черна гора“ – на наследниците на Марин Давитков
Николов, бивш жител на 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“Стопанска политика,
земеделие, гори, екология, устройство на територията, строителство и
транспорт“.

След извършеното поименно гласуване, във връзка с постъпило
искане от общинска служба „Земеделие“ град Радомир с наш вх.№ АО-0800-6/29.01.2020 г., направено по реда на параграф 27, ал.2 от Преходните и
заключителни разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона
за собствеността и ползването на земеделските земи за предоставяне на
земи от Общинския поземлен фонд на собственици с признато право на
възстановяване в землището на град Радомир, Община Радомир,
Общински съвет-Радомир прие
Р Е Ш Е Н И Е № 119
ОБЩИНСКИ
СЪВЕТ-РАДОМИР
ПРЕДОСТАВЯ
на
наследниците на Марин Давитков Николов, бивш жител на
гр.Радомир:
1.Имот с идентификатор 61577.107.25, с площ от 18190 кв.м.
/осемнадесет хиляди сто и деветдесет квадратни метра/, с
начин на трайно ползване други посевни площи, находящ се в
землището на гр.Радомир, местност „Черна гора“, съгласно
скица - проект за разделяне /делба/ на поземлен проектен имот с
идентификатор 61577.107.25 и Решение № 50 от 10.03.1993г. на
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Поземлена комисия гр.Радомир. Имот с идентификатор
61577.107.25 е образуван от имот с идентификатор 61577.107.15
/номер по предходен план 107015/, целият с площ от 192440 кв.м.
/сто деветдесет и две хиляди четиристотин и четиридесет
квадратни метра/,
актуван с АОС № 4153/06.04.2020г.,
придобит от Общината по реда на чл.19, ал.2 от ЗСПЗЗ.
/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
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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 № 120
28.04.2020 г.
ПРОТОКОЛ №8
Общински съвет-Радомир на свое заседание, проведено на 28.04.2020г. ,
обсъди първа точка от дневния ред –Докладни записки, Докладна записка,
вх.№ С-79/16.04.2020 г., относно предоставяне на имоти, придобити от
общината по реда на чл.19, ал.1 от ЗСПЗЗ по искане на общинска служба
„Земеделие“ град Радомир, на граждани – имоти в землището на град
Радомир, местностите „Черна гора“ и „Под табано“ – на наследниците на
Иван Иванов Мотикаров, бивш жител на 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“Стопанска политика, земеделие, гори, екология,
устройство на територията, строителство и транспорт“.
След извършеното поименно гласуване, във връзка с постъпило искане от
общинска служба „Земеделие“ град Радомир с наш вх.№ АО-48-00-24/13.01.2020 г.,
направено по реда на параграф 27, ал.2 от Преходните и заключителни разпоредби на
Закона за изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползването на
земеделските земи за предоставяне на земи от Общинския поземлен фонд на
собственици с признато право на възстановяване в землището на град Радомир,
Община Радомир, Общински съвет-Радомир прие

Р Е Ш Е Н И Е № 120
ОБЩИНСКИ
СЪВЕТ-РАДОМИР
ПРЕДОСТАВЯ
на
наследниците на Иван Иванов Мотикаров, бивш жител на
гр.Радомир:
1.Имот с идентификатор 61577.65.3135, с площ от 6699 кв.м.
/шест хиляди шестстотин деветдесет и девет квадратни метра/,
с начин на трайно ползване естествени ливади, находящ се в
землището на гр.Радомир, местност „Черна гора, Каваците,
съгласно скица - проект за разделяне /делба/ на поземлен имот с
идентификатор 61577.65.3135 и Решение № 50 от 16.05.1997г. на
Поземлена комисия гр.Радомир. Имот с идентификатор
61577.65.3135 е образуван от имот с идентификатор 61577.65.117
/номер по предходен план 065117/, целият с площ от 33088
22

кв.м./тридесет и три хиляди и осемдесет и осем квадратни метра/,
актуван с АОС № 3597/21.04.2017г., придобит от Общината по
реда на чл.19, ал.2 от ЗСПЗЗ.
2.Имот с идентификатор 61577.107.26, с площ от 4341 кв.м.
/четири хиляди триста четиридесет и един квадратни метра/, с
начин на трайно ползване нива, находящ се в землището на
гр.Радомир, местност „Черна гора“, съгласно скица - проект за
разделяне /делба/ на поземлен проектен имот с идентификатор
61577.107.26 и Решение № 50 от 16.05.1997г. на Поземлена комисия
гр.Радомир. Имот с идентификатор 61577.107.26 е образуван от
имот с идентификатор 61577.107.15 /номер по предходен план
107015/, целият с площ от 192440 кв.м. /сто деветдесет и две хиляди
четиристотин и четиридесет квадратни метра/, актуван с АОС
№ 4153/06.04.2020г., придобит от Общината по реда на чл.19, ал.2
от ЗСПЗЗ.
3.Имот с идентификатор 61577.55.32, с площ от 6036 кв.м.
/шест хиляди и тридесет и шест квадратни метра/, с начин на
трайно ползване нива, находящ се в землището на гр.Радомир,
местност „Под табано“, съгласно скица - проект за разделяне
/делба/ на поземлен проектен имот с идентификатор 61577.55.32 и
Решение № 50 от 16.05.1997г. на Поземлена комисия гр.Радомир.
Имот с идентификатор 61577.55.32 е образуван от имот с
идентификатор 61577.107.15 /номер по предходен план 107015/,
целият с площ от 192440 кв.м. /сто деветдесет и две хиляди
четиристотин и четиридесет квадратни метра/, актуван с АОС
№ 4153/06.04.2020г., придобит от Общината по реда на чл.19, ал.2
от ЗСПЗЗ.
/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
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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 № 121
28.04.2020 г.
ПРОТОКОЛ №8
Общински съвет-Радомир на свое заседание, проведено на 28.04.2020г. ,
обсъди първа точка от дневния ред –Докладни записки, Докладна записка,
вх.№ С-80/16.04.2020 г., относно предоставяне на имоти, придобити от
общината по реда на чл.19, ал.1 от ЗСПЗЗ по искане на общинска служба
„Земеделие“ град Радомир, на граждани – имоти в землището на град
Радомир, местностите „Каваците“, „Кьосев рид“, „Лозето“, „Кьосиното“,
„Черна гора“, „Прогоно“ – на наследниците на Георги Миланов Дангърски,
бивш жител на 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“Стопанска политика,
земеделие, гори, екология, устройство на територията, строителство и
транспорт“.
След извършеното поименно гласуване, във връзка с постъпило искане от
общинска служба „Земеделие“ град Радомир с наш вх.№ АО-48-00-27/13.01.2020 г.,
направено по реда на параграф 27, ал.2 от Преходните и заключителни разпоредби на
Закона за изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползването на
земеделските земи за предоставяне на земи от Общинския поземлен фонд на
собственици с признато право на възстановяване в землището на град Радомир,
Община Радомир, Общински съвет-Радомир прие

Р Е Ш Е Н И Е № 121
ОБЩИНСКИ
СЪВЕТ-РАДОМИР
ПРЕДОСТАВЯ
на
наследниците на Георги Миланов Дангърски, бивш жител на
гр.Радомир:
1.Имот с идентификатор 61577.107.22, с площ от 1659 кв.м.
/хиляда шестстотин петдесет и девет квадратни метра/, с начин
на трайно ползване нива, находящ се в землището на гр.Радомир,
местност „Каваците“ съгласно скица - проект за разделяне /делба/
на поземлен имот с идентификатор 61577.107.15 и Решение № 50 от
10.03.1993г. на Поземлена комисия гр.Радомир. Имот с
идентификатор
61577.107.22
е
образуван
от
имот
с
идентификатор 61577.107.15 /номер по предходен план 107015/,
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целият с площ от 192440 кв.м./сто деветдесет и две хиляди
четиристотин и четиридесет квадратни метра/, актуван с АОС
№ 4153/06.04.2020г., придобит от Общината по реда на чл.19, ал.2
от ЗСПЗЗ.
2.Имот с идентификатор 61577.107.28, с площ от 2944 кв.м.
/две хиляди деветстотин четиридесет и четири квадратни
метра/, с начин на трайно ползване нива, находящ се в землището
на гр.Радомир, местност „Кьосев рид“ съгласно скица - проект за
разделяне /делба/ на поземлен имот с идентификатор 61577.107.28 и
Решение № 50 от 10.03.1993г. на Поземлена комисия гр.Радомир.
Имот с идентификатор 61577.107.28 е образуван от имот с
идентификатор 61577.107.15 /номер по предходен план 107015/,
целият с площ от 192440 кв.м./сто деветдесет и две хиляди
четиристотин и четиридесет квадратни метра/, актуван с АОС
№ 4153/06.04.2020г., придобит от Общината по реда на чл.19, ал.2
от ЗСПЗЗ.
3.Имот с идентификатор 61577.107.27, с площ от 2610 кв.м.
/две хиляди шестстотин и десет квадратни метра/, с начин на
трайно ползване нива, находящ се в землището на гр.Радомир,
местност „Лозето“ съгласно скица - проект за разделяне /делба/ на
поземлен имот с идентификатор 61577.107.27 и Решение № 50 от
10.03.1993г. на Поземлена комисия гр.Радомир. Имот с
идентификатор
61577.107.27
е
образуван
от
имот
с
идентификатор 61577.107.15 /номер по предходен план 107015/,
целият с площ от 192440 кв.м./сто деветдесет и две хиляди
четиристотин и четиридесет квадратни метра/, актуван с АОС
№4153/06.04.2020г., придобит от Общината по реда на чл.19, ал.2
от ЗСПЗЗ.
4.Имот с идентификатор 61577.107.24, с площ от 709 кв.м.
/седемстотин и девет квадратни метра/, с начин на трайно
ползване нива, находящ се в землището на гр.Радомир, местност
„Кьосиното“ съгласно скица - проект за разделяне /делба/ на
поземлен имот с идентификатор 61577.107.24 и Решение № 50 от
10.03.1993г. на Поземлена комисия гр.Радомир. Имот с
идентификатор
61577.107.24
е
образуван
от
имот
с
идентификатор 61577.107.15 /номер по предходен план 107015/,
целият с площ от 192440 кв.м./сто деветдесет и две хиляди
четиристотин и четиридесет квадратни метра/, актуван с АОС
№ 4153/06.04.2020г., придобит от Общината по реда на чл.19, ал.2
от ЗСПЗЗ.
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5.Имот с идентификатор 61577.107.23, с площ от 1131 кв.м.
/хиляда сто тридесет и един квадратни метра/, с начин на трайно
ползване нива, находящ се в землището на гр.Радомир, местност
„Черна гора“ съгласно скица - проект за разделяне /делба/ на
поземлен имот с идентификатор 61577.107.23 и Решение № 50 от
10.03.1993г. на Поземлена комисия гр.Радомир. Имот с
идентификатор
61577.107.23
е
образуван
от
имот
с
идентификатор 61577.107.15 /номер по предходен план 107015/,
целият с площ от 192440 кв.м./сто деветдесет и две хиляди
четиристотин и четиридесет квадратни метра/, актуван с АОС
№ 4153/06.04.2020г., придобит от Общината по реда на чл.19, ал.2
от ЗСПЗЗ.
6.Имот с идентификатор 61577.65.3137, с площ от 1124 кв.м.
/хиляда сто двадесет и четири квадратни метра/, с начин на
трайно ползване нива, находящ се в землището на гр.Радомир,
местност „Прогоно“ съгласно скица - проект за разделяне /делба/
на поземлен проектен имот с идентификатор 61577.65.3137 и
Решение № 50 от 10.03.1993г. на Поземлена комисия гр.Радомир.
Имот с идентификатор 61577.65.3137 е образуван от имот с
идентификатор 61577.65.49 /номер по предходен план 065049/,
целият с площ от 2421 кв.м./две хиляди четиристотин двадесет и
един квадратни метра/, актуван с АОС № 4154/06.03.2020г.,
придобит от Общината по реда на чл.19, ал.2 от ЗСПЗЗ.
/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
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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 № 122
28.04.2020 г.
ПРОТОКОЛ №8
Общински съвет-Радомир на свое заседание, проведено на 28.04.2020г. ,
обсъди първа точка от дневния ред –Докладни записки, Докладна записка,
вх.№ С-81/16.04.2020 г., относно предоставяне на имоти, придобити от
общината по реда на чл.19, ал.1 от ЗСПЗЗ по искане на общинска служба
„Земеделие“ град Радомир, на граждани – имот в землището на село Горна
Диканя, местност „Хаджийница-под селото“ – на наследниците на Тодор
Колев Мартинов, бивш жител на село Горна Диканя, с вносител: Пламен
Алексиев-кмет на Община Радомир, както и становищата на ПК
„Обществен ред, законност, местно самоуправление и общинска
собственост“ и ПК“Стопанска политика, земеделие, гори, екология,
устройство на територията, строителство и транспорт“.

След извършеното поименно гласуване, във връзка с постъпило
искане от общинска служба „Земеделие“ град Радомир с наш вх.№ АО-4800-28/13.01.2020 г., направено по реда на параграф 27, ал.2 от Преходните
и заключителни разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона
за собствеността и ползването на земеделските земи за предоставяне на
земи от Общинския поземлен фонд на собственици с признато право на
възстановяване в землището на село Горна Диканя, Община Радомир,
Общински съвет-Радомир прие
Р Е Ш Е Н И Е № 122
ОБЩИНСКИ
СЪВЕТ-РАДОМИР
ПРЕДОСТАВЯ
на
наследниците на Тодор Колев Мартинов, бивш жител на с.Горна
Диканя:
1.Имот с идентификатор 16208.90.260, с площ от 3792 кв.м.
/три хиляди седемстотин деветдесет и два квадратни метра/, с
начин на трайно ползване ливада, находящ се в землището на
с.Горна Диканя, в местността „Хаджийница-под селото“, съгласно
скица - проект по кадастралната карта на поземлен проектен
имот с идентификатор 16208.90.260 на с.Горна Диканя,
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общ.Радомир, обл.Перник и Решение № 06 от 01.06.2000г. на
Поземлена комисия гр.Радомир. Имот с идентификатор
16208.90.260 е образуван от имот с идентификатор 16208.90.10
/номер по предходен план 090010/, целият с площ от 24045
кв.м./двадесет и четири хиляди и четиридесет и пет квадратни
метра/, актуван с АОС № 4157/06.04.2020г.,
придобит от
Общината по реда на чл.19, ал.2 от ЗСПЗЗ.
/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
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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 № 123
28.04.2020 г.
ПРОТОКОЛ №8
Общински съвет-Радомир на свое заседание, проведено на 28.04.2020г. ,
обсъди първа точка от дневния ред –Докладни записки, Докладна записка,
вх.№ С-82/16.04.2020 г., относно предоставяне на имоти, придобити от
общината по реда на чл.19, ал.1 от ЗСПЗЗ по искане на общинска служба
„Земеделие“ град Радомир, на граждани – имот в землището на село Долна
Диканя, местност „Потоко“ – на наследниците на Руйчо Иванов Божков,
бивш жител на село Долна Диканя, с вносител: Пламен Алексиев-кмет на
Община Радомир, както и становищата на ПК „Обществен ред, законност,
местно самоуправление и общинска собственост“ и ПК“Стопанска политика,
земеделие, гори, екология, устройство на територията, строителство и
транспорт“.

След извършеното поименно гласуване, във връзка с постъпило
искане от общинска служба „Земеделие“ град Радомир с наш вх.№ АО-4800-25/13.01.2020 г., направено по реда на параграф 27, ал.2, т.1 от
Преходните и заключителни разпоредби на Закона за изменение и
допълнение на Закона за собствеността и ползването на земеделските
земи за предоставяне на земи от Общинския поземлен фонд на
собственици с признато право на възстановяване в землището на село
Долна Диканя, Община Радомир, Общински съвет-Радомир прие
Р Е Ш Е Н И Е № 123
ОБЩИНСКИ
СЪВЕТ-РАДОМИР
ПРЕДОСТАВЯ
на
наследниците на Руйчо Иванов Божков, бивш жител на с.Долна
Диканя:
1.Имот с идентификатор 22085.34.103, с площ от 1184 кв.м.
/хиляда сто осемдесет и четири квадратни метра/, с начин на
трайно ползване ливада, находящ се в землището на с.Долна
Диканя, в местността „Потоко“, съгласно кадастрален регистър
на недвижимите имоти по проекта за изменение, скица - проект за
изменение на кадастралния регистър на поземлен имот с
идентификатор 22085.34.103 по кадастралната карта и
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кадастралните регистри на с.Долна Диканя, общ.Радомир,
обл.Перник и Решение № 08 от 22.06.1993г. на Поземлена комисия
гр.Радомир, актуван с АОС № 4156/06.04.2020г., придобит от
Общината по реда на чл.19, ал.2 от ЗСПЗЗ.
/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
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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 № 124
28.04.2020 г.
ПРОТОКОЛ №8
Общински съвет-Радомир на свое заседание, проведено на 28.04.2020г. ,
обсъди първа точка от дневния ред –Докладни записки, Докладна записка,
вх.№ С-83/16.04.2020 г., относно предоставяне на имоти, придобити от
общината по реда на чл.19, ал.1 от ЗСПЗЗ по искане на общинска служба
„Земеделие“ град Радомир, на граждани – имот в землището на село Копаница,
местност „Орловка“ – на наследниците на Георги Стойнев Велев, бивш жител
на село Копаница, с вносител: Пламен Алексиев-кмет на Община Радомир,
както и становищата на ПК „Обществен ред, законност, местно
самоуправление и общинска собственост“ и ПК“Стопанска политика,
земеделие, гори, екология, устройство на територията, строителство и
транспорт“.

След извършеното поименно гласуване, във връзка с постъпило
искане от общинска служба „Земеделие“ град Радомир с наш вх.№ АО-4800-272/09.03.2020 г., направено по реда на параграф 27, ал.2, т.1 от
Преходните и заключителни разпоредби на Закона за изменение и
допълнение на Закона за собствеността и ползването на земеделските
земи за предоставяне на земи от Общинския поземлен фонд на
собственици с признато право на възстановяване в землището на село
Копаница, Община Радомир, Общински съвет-Радомир прие
Р Е Ш Е Н И Е № 124
ОБЩИНСКИ
СЪВЕТ-РАДОМИР
ПРЕДОСТАВЯ
на
наследниците на Георги Стойнев Велев, бивш жител на с.Копаница:
1.Имот с идентификатор 38460.103.35, с площ от 1430 кв.м.
/хиляда четиристотин и тридесет квадратни метра/, с начин на
трайно ползване нива, находящ се в землището на с.Копаница,
местност „Орловка“ съгласно кадастрален регистър на
недвижимите имоти по проекта за изменение, скица - проект за
изменение на КККР поземлен имот с идентификатор 38460.103.35
по кадастралната карта и кадастралните регистри на
с.Копаница, общ.Радомир, обл.Перник и Решение № 19 от
31.08.1998г. на Поземлена комисия гр.Радомир. Имот с
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идентификатор
38460.103.35
е
образуван
от
имот
с
идентификатор 38460.103.50 /номер по предходен план 000050/,
целият с площ от 9038 кв.м./девет хиляди тридесет и осем
квадратни метра/, актуван с АОС № 4155/06.04.2020г., придобит
от Общината по реда на чл.19, ал.2 от ЗСПЗЗ.
/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
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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 № 125
28.04.2020 г.
ПРОТОКОЛ №8
Общински съвет-Радомир на свое заседание, проведено на 28.04.2020г. ,
обсъди първа точка от дневния ред –Докладни записки, Докладна записка,
вх.№ С-84/16.04.2020 г., относно предоставяне на имоти, придобити от
общината по реда на чл.19, ал.1 от ЗСПЗЗ по искане на общинска служба
„Земеделие“ град Радомир, на граждани – имот в землището на село
Байкалско, местност „Попарковата“ – на наследниците на Стоил Симеонов
Десподов, бивш жител на село Байкалско, с вносител: Пламен Алексиев-кмет
на Община Радомир, както и становищата на ПК „Обществен ред,
законност, местно самоуправление и общинска собственост“ и
ПК“Стопанска политика, земеделие, гори, екология, устройство на
територията, строителство и транспорт“.

След извършеното поименно гласуване, във връзка с постъпило
искане от общинска служба „Земеделие“ град Радомир с наш вх.№ АО-4800-26/13.01.2020 г., направено по реда на параграф 27, ал.2, т.1 от
Преходните и заключителни разпоредби на Закона за изменение и
допълнение на Закона за собствеността и ползването на земеделските
земи за предоставяне на земи от Общинския поземлен фонд на
собственици с признато право на възстановяване в землището на село
Байкалско, Община Радомир, Общински съвет-Радомир прие
Р Е Ш Е Н И Е № 125
ОБЩИНСКИ
СЪВЕТ-РАДОМИР
ПРЕДОСТАВЯ
на
наследниците на Стоил Симеонов Десподов, бивш жител на
с.Байкалско:
1.Имот с идентификатор 02230.14.79, с площ от 2829 кв.м.
/две хиляди осемстотин двадесет и девет квадратни метра/, с
начин на трайно ползване ливада, находящ се в землището на
с.Байкалско, в местността „Попарковата“,
съгласно
кадастрален регистър на недвижимите имоти по проекта за
изменение, скица - проект за изменение на данните в кадастралния
регистър на поземлен имот с идентификатор 02230.14.79 по
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кадастралната карта и кадастралните регистри на с.Байкалско,
общ.Радомир, обл.Перник и Решение № 61 от 22.05.2002г. на
Поземлена комисия гр.Радомир, актуван с АОС № 4158/06.04.2020г.,
придобит от Общината по реда на чл.19, ал.2 от ЗСПЗЗ.
/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
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