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 № 126
26.05.2020 г.
ПРОТОКОЛ №9
Общински съвет-Радомир на свое заседание, проведено на 26.05.2020г. ,
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 № 126
ОБЩИНСКИ
СЪВЕТ-РАДОМИР
ПРИЕМА
заседание на Общинския съвет да бъде закрито.

днешното

/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 № 127
26.05.2020 г.
ПРОТОКОЛ №9
Общински съвет-Радомир на свое заседание, проведено на 26.05.2020г. ,
обсъди първа точка от дневния ред –Докладни записки, Докладна записка,
вх.№ С-96/15.05.2020 г., относно Информация за функционирането и
развитието на културните институции 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 извършеното гласуване, на основание чл.17, ал.1,т.5 и във
връзка с чл.21, ал.1,т.23 от ЗМСМА, Общински съвет-Радомир прие
Р Е Ш Е Н И Е № 127

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-РАДОМИР ПРИЕМА Информация за
функционирането и развитието на културните институции в
Община 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 № 128
26.05.2020 г.
ПРОТОКОЛ №9
Общински съвет-Радомир на свое заседание, проведено на 26.05.2020г. ,
обсъди първа точка от дневния ред –Докладни записки, Докладна записка,
вх.№ С-48/12.03.2020 г., относно Програма за закрила на деца с изявени дарби
през 2020 година 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 поименно гласуване, на основание чл.21,
ал.1,т.12 от ЗМСМА, във връзка с чл.5а от Закона за закрила на детето и
чл.12, ал.2 от Наредба за условията и реда за осъществяване на закрила на
деца с изявени дарби в областта на науката, изкуството и спорта,
Общински съвет-Радомир прие
Р Е Ш Е Н И Е № 128
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-РАДОМИР ПРИЕМА Програма за
закрила на деца с изявени дарби през 2020 година в 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 № 129
26.05.2020 г.
ПРОТОКОЛ №9
Общински съвет-Радомир на свое заседание, проведено на 26.05.2020г. ,
обсъди първа точка от дневния ред –Докладни записки, Докладна записка,
вх.№ С-97/15.05.2020 г., относно Информация за състоянието на чистотата и
хигиената в град Радомир и на населените места в общината, 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.1,т.24 от
ЗМСМА, Общински съвет-Радомир прие
Р Е Ш Е Н И Е № 129

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-РАДОМИР ПРИЕМА Информация за
състоянието на чистотата и хигиената в град Радомир и на
населените места в общината.
/общ брой съветници-17, присъствали по време на гласуването– 17/
/”за”- 15,“против”- 2, “въздържал се”- няма/

СВЕТОСЛАВ КИРИЛОВ/П/
Председател на Общински съвет-Радомир

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

Р Е Ш Е Н И Е № 130
26.05.2020 г.
ПРОТОКОЛ №9
Общински съвет-Радомир на свое заседание, проведено на 26.05.2020г. ,
обсъди първа точка от дневния ред –Докладни записки, Докладна записка,
вх.№ С-99/15.05.2020 г., относно актуализиране на план за действие за
общинските концесии на община Радомир за периода 2019-2020 г., с вносител:
Пламен Алексиев-кмет на Община Радомир, както и становищата на ПК
„Стопанска политика, земеделие, гори, екология, устройство на
територията, строителство и транспорт“ и ПК“Обществен ред, законност,
местно самоуправление и общинска собственост“.

След извършеното гласуване, на основание чл.21, ал.1,т.12, чл.21, ал.2
от ЗМСМА, чл.8, ал.9 от ЗОС, чл.40, ал.3,т.2, във връзка с чл.45, ал.4 от
Закона за концесиите, Общински съвет-Радомир прие
Р Е Ш Е Н И Е № 130

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-РАДОМИР ПРИЕМА актуализиран
план за действие за общинските концесии на община Радомир 20192020г., представляващ приложение, неразделна част от
настоящото решение.
/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 № 131
26.05.2020 г.
ПРОТОКОЛ №9
Общински съвет-Радомир на свое заседание, проведено на 26.05.2020г. ,
обсъди първа точка от дневния ред –Докладни записки, Докладна записка,
вх.№ С-98/15.05.2020 г., относно банков кредит за оборотни средства на
„Байкал 1“ЕООД – град Радомир, с вносител: инж.Кирил Кирилов – управител
на „Байкал 1“ЕООД – град 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 извършеното поименно гласуване, на основание чл.21,
ал.1,т.10 от ЗМСМА и чл.16, ал.1,т.17 от Наредбата за търговските
дружества с общинско участие, Общински съвет-Радомир прие
Р Е Ш Е Н И Е № 131

ОБЩИНСКИ
СЪВЕТ-РАДОМИР,
като
упражняващ
правата на едноличен собственик на капитала, ДАВА
РАЗРЕШЕНИЕ „Байкал 1“ЕООД град Радомир да кандидатства за
отпускане на банков кредит в размер до 50 000 /петдесет хиляди/
лева.
/общ брой съветници-17, присъствали по време на поименното гласуване– 17/
/”за”- 15,“против”- 1, “въздържал се”- 1/

СВЕТОСЛАВ КИРИЛОВ/П/
Председател на Общински съвет-Радомир

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

Р Е Ш Е Н И Е № 132
26.05.2020 г.
ПРОТОКОЛ №9
Общински съвет-Радомир на свое заседание, проведено на 26.05.2020г. ,
обсъди първа точка от дневния ред –Докладни записки, Докладна записка,
вх.№ С-93/15.05.2020 г., относно приемане на решение за изработване на
подробен устройствен план /ПУП/ в обхват поземлен имот идентификатор
32384.64.9 по кадастрална карта за землището на село Извор, 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, Общински съвет-Радомир прие
Р Е Ш Е Н И Е № 132
1.На основание чл.124а, ал.1 от ЗУТ, във връзка с чл.124б, ал.1
от Закон за устройство на територията, ОБЩИНСКИ СЪВЕТРАДОМИР ОДОБРЯВА задание за изработване на ПУП-ПЗ за
поземлен имот с идентификатор 32384.64.9 по кадастрална карта
за землището на село Извор, община Радомир.
2.ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-РАДОМИР, на основание чл.124а, ал.1
от ЗУТ, РАЗРЕШАВА да бъде изработен подробен устройствен
план /ПУП-ПЗ/ в обхват имот с 32384.64.9 по кадастрална карта за
землището на село Извор, община Радомир, съгласно одобреното в
точка 1 на настоящото решение задание по възлагане и за сметка
на заинтересованите лица „БТК“ЕАД.
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– 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 № 133
26.05.2020 г.
ПРОТОКОЛ №9
Общински съвет-Радомир на свое заседание, проведено на 26.05.2020г. ,
обсъди първа точка от дневния ред –Докладни записки, Докладна записка,
вх.№ С-94/15.05.2020 г., относно приемане на решение за придобиване на част
от ПИ 61577.504.218 по кадастрална карта и кадастрални регистри за
землището на град Радомир и започване на процедура по изменение на
регулация, с която се засяга имот общинска собственост – УПИ IX-за тенис
клуб, кв.183 по плана на 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“и ПК“Обществен ред, законност, местно самоуправление и
общинска собственост“.

След станалите разисквания и извършеното поименно гласуване,
на основание чл.21, ал.1,т.8 от ЗМСМА, чл.34, ал.2 от ЗОС и чл.6 и чл.7,
т.3 от Наредба за общинската собственост, Общински съвет-Радомир
прие
Р Е Ш Е Н И Е № 133
1.ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-РАДОМИР ДАВА СЪГЛАСИЕ
община Радомир да придобие част от ПИ 61577.504.218 по
кадастрална карта и кадастрални регистри за землището на град
Радомир, с площ от 466 кв.м. на цена от 12 260.93 лв. без включен
ДДС.
2.ОБЩИНСКИ
СЪВЕТ-РАДОМИР
УПЪЛНОМОЩАВА
кмета на община Радомир да подпише предварителен договор и
след извършване на необходимите устройствени процедури,
заличаване на ипотеката по отношение на придобиването на 466
кв.м.реална част от ПИ /поземлен имот/ с идентификатор
61577.504.218, следва да се подпише окончателен договор за
придобиване на описания в точка 1 на настоящото решение имот.
3.Във връзка с чл.6 от Наредба за общинската собственост,
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-РАДОМИР ИЗРАЗЯВА СЪГЛАСИЕ да се

измени плана за регулация на град Радомир, в частта на УПИ IX-за
тенис клуб, кв.183 като новопридобитата площ се добави към
същия.
/общ брой съветници-17, присъствали по време на поименното гласуване– 17/
/”за”- 16,“против”- няма, “въздържал се”- няма/
/Негласували – 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 № 134
26.05.2020 г.
ПРОТОКОЛ №9
Общински съвет-Радомир на свое заседание, проведено на 26.05.2020г. ,
обсъди първа точка от дневния ред –Докладни записки, Докладна записка,
вх.№ С-95/15.05.2020 г., относно продажба на общинска недвижима
собственост – УПИ IV-1282 в кв.155 по плана на село Горна Диканя, община
Радомир, с вносител: Пламен Алексиев-кмет на община Радомир, както и
становищата на ПК „Стопанска политика, земеделие, гори, екология,
устройство на територията, строителство и транспорт“, ПК“Обществен
ред, законност, местно самоуправление и общинска собственост“ и ПК
„Бюджет, финанси и инвестиционна политика“.

прие

След извършеното поименно гласуване, Общински съвет-Радомир
Р Е Ш Е Н И Е № 134

1. ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-РАДОМИР, на основание чл.8, ал. 9 от
ЗОС ДОПЪЛВА годишната Програма за управление и
разпореждане с общинска собственост за 2020 г. /приета с решение
№ 56 от протокол № 5 от 31.01.2020 г. - списък на недвижимите
имоти частна общинска собственост за продажба по ЗОС през
2020 г./ с нова точка, в която вписва имот представляващ УПИ
IV-1282 в кв. 155 по плана на с. Горна Диканя, Община Радомир, с
площ от 892 /осемстотин деветдесет и два квадратни метра/,
отреден за жилищно застрояване, одобрен със Заповед № III144/27.03.1981 г. на ОНС-Перник, незастроен, при граници: север –
УПИ III-1280 от кв.155, изток – улица, юг - УПИ V-1282 от кв.155 и
запад - УПИ XII-1281 от кв. 155, актуван с АОС № 4143/04.03.2020 г.
2. ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-РАДОМИР, на основание чл. 21, ал. 1,
т. 8 от ЗМСМА, чл. 35, ал. 1 от ЗОС и във връзка с чл. 42, ал. 1 от
Наредба за общинската собственост ДАВА СЪГЛАСИЕ
за
продажба чрез търг с явно наддаване на УПИ IV-1282 в кв. 155 по
плана на с. Горна Диканя, Община Радомир, с площ от 892
/осемстотин деветдесет и два квадратни метра/, отреден за

жилищно застрояване, одобрен със Заповед № III-144/27.03.1981 г. на
ОНС-Перник, незастроен, при граници: север – УПИ III-1280 от
кв.155, изток – улица, юг - УПИ V-1282 от кв.155 и запад - УПИ XII1281 от кв. 155,
актуван с АОС № 4143/04.03.2020 г., при
първоначална тръжна цена от 7 189.52 лв. /седем хиляди сто
осемдесет и девет лева и петдесет и две 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– 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 № 135
26.05.2020 г.
ПРОТОКОЛ №9
Общински съвет-Радомир на свое заседание, проведено на 26.05.2020г. ,
обсъди първа точка от дневния ред –Докладни записки, Докладна записка,
вх.№ С-101/20.05.2020 г., относно отпускане на финансова помощ на Мелина
Валентинова Андонова от град Радомир, с вносител: Пламен Алексиев-кмет
на община Радомир.

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 № 135
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-РАДОМИР ДАВА СЪГЛАСИЕ да бъде
отпусната финансова помощ в размер на 1220 лева на Мелина
Валентинова Андонова от град Радомир, ул.“Априлско въстание“
№ 36.
/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

