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
29.03.2016 г.
ПРОТОКОЛ №9
Общински съвет-Радомир на свое заседание, проведено на 29.03.2016г. ,
обсъди първа точка от дневния ред –Докладни записки, Докладна записка,
вх.№ С-70/17.03.2016 г. относно Информация за дейността на общинската
администрация по изпълнение на Наредба № 1 за обществения ред на
територията на Община Радомир, с вносител: Пламен Алексиев-кмет на
Община Радомир, както и становището на ПК“Обществен ред,
законност,местно самоуправление и общинска собственост“.

След станалите разисквания и извършеното гласуване, на основание
чл.21, ал.2 от ЗМСМА, Общински съвет-Радомир прие
Р Е Ш Е Н И Е № 99

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-РАДОМИР ПРИЕМА Информация за
дейността на общинската администрация по изпълнение на
Наредба № 1 за обществения ред на територията на Община
Радомир.
/общ брой съветници-21, присъствали по време на гласуването – 18/
/”за”- 16,“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 № 100
29.03.2016 г.
ПРОТОКОЛ №9
Общински съвет-Радомир на свое заседание, проведено на 29.03.2016г. ,
обсъди първа точка от дневния ред –Докладни записки, Докладна записка,
вх.№ С-67/16.03.2016 г. относно Годишен отчет за касовото изпълнение на
бюджета и Отчет за сметките за средства от Европейския съюз на Община
Радомир за периода 01.01.2015 г. – 31.12.2015 г., с вносител: Пламен Алексиевкмет на Община Радомир, както и становищата на ПК“Бюджет,финанси и
инвестиционна
политика“,
ПК“Обществен
ред,
законност,местно
самоуправление
и
общинска
собственост“,
ПК“Стопанска
политика,земеделие,гори,екология,
устройство
на
територията,
строителство,транспорт,приватизационен
и
следприватизационен
контрол“, ПК“Европейски,национални и други програми и проекти, работа с
децата
и
младежта,спорт
и
туризъм“,ПК“Здравеопазване,социална
политика,образование,наука, култура и духовни дейности“ и ПК по етика и
конфликт на интереси.
След станалите разисквания и извършеното поименно гласуване, на основание чл.140,ал.1
и ал.2 от Закона за публичните финанси и чл.41 от Наредбата за условията и реда за
съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години, за
съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на общинския бюджет на община Радомир,
Общинския съвет – Радомир прие

Р Е Ш Е Н И Е № 100
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-РАДОМИР приема годишен отчет за
касовото изпълнение на бюджета и отчет за сметките за
средства от Европейския съюз на община Радомир за периода
01.01.2015г. – 31.12.2015година, както следва:
УТОЧНЕН ПЛАН

ОТЧЕТ



Държавни приходи ...............6 854 331 лв. ....... 6 650 346 лв.



Държавни разходи ................6 854 331 лв. ....... 6 650 346 лв.



Местни приходи ......................5 871 051 лв. ....... 5 740 864 лв.



Местни разходи .....................5 811 651 лв. ....... 5 711 145 лв.

в т. ч. Дофинансиране…………… 59 400 лв……..

29 719 лв.

I. ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТ ЗА 2015 г.
1. Изпълнение на приходната част на бюджета
Изпълнението на приходната част на бюджета на Община
Радомир към 31.12.2015г. възлиза на…………….. 12 391 210 лв.
От тях по източници, както следва:
Приходи с държавен характер (Приложение №1)
в размер на……………………………………………… 6 650 346 лв.
в т.ч. :
а) Получени субсидии от ЦБ в размер на…………… 6 451 599 лв.
в т.ч.:
- обща допълваща субсидия…………………………… 6 205 637 лв.
- получени от общини целеви трансфери от ЦБ/транспорт/……
………………………………………………………………… 179 836 лв.
- субсидии капиталови разходи ………………………… 66 126 лв.
б) Получени трансфери в размер на …………………. 219 976 лв.
в т.ч.:
- § 61-01 Трансфери от Министерски съвет за избори
………………………………………………………………..129 088 лв.
- § 61-05 Трансфер от МТСП по ПВЗ…………………… 84 539 лв.
- § 62-02 Трансфери м/у бюджетни и извънб.с/ки
………………………………………………………………. (- 1 024) лв.
- § 64-01 Трансфери от ПУДООС ………………………… 7 373 лв.
в) Времени безлихвени заеми в размер на…………
(-25 575) лв.
в т.ч:
- § 75-00 Заем между бюджетни сметки …………… (- 25 302) лв.
- § 76-00 Временни безлихвени заеми м/у бюджетни
и извънбюджетни сметки………………………… (- 273) лв.
г) Събрани средства и извършени плащания за сметка
на други бюджети,сметки и фондове ………………………. 21 102 лв.
д) Остатък по сметки от предходен период………….182 756 лв.
е) Остатък в края на периода…………………………(-199 512) лв.


 Приходи с общински характер (Приложение № 1)
в размер на………………………………………………….. 5 717 009 лв.

Собствените приходи в размер на……………………… 4 856 970 лв.
От тях както следва:
а)Имуществени данъци……………………………………. 1 530 472 лв.
б)Неданъчни приходи ………………………………………3 326 498 лв.
в)Субсидия от Републикански бюджет в размер на .. 1 492 074 лв.
т.ч.:
- обща изравнителна субсидия……………………………… 977 700 лв.
- получени от общини целеви субсидии за
капиталови от ЦБ § 31-13………………………………… 514 374 лв.
г) Времени заеми м/у бюджети и
извънбюдж.сметки в размер на…………………….. (- 356 413) лв.
- § 75-00 Временни безлихвени заеми м/у бюджетни сметки
………………………………………………………………. 25 302 лв.
- § 76-00 Временни безлихвени заеми м/у
бюджетни и извънбюджетни сметки ……….. (- 298 441) лв.
д) Получени трансфери в размер на……………………..
75 788 лв.
в т.ч. :
- § 61-01 Трансфери м/у бюджетни сметки както следва:
………………………………………………………….304 293 лв.
 За обществена трапезария в размер на
………………………………………………………………. 24 444 лв.
 МРР за изготвяне на общ устройствен план
………………………………………………………………. 41 765 лв.
 Получено ДДС от ДФ «Земеделие»
…………………………………………………………….. 238 084 лв.
- § 62-02 Трансфери м/у бюджетни и извънб.сметки
………………………………………………………… (- 2 537 854) лв.
- § 64-00 Трансфери от ПУДООС ……………………………. 9 957 лв.
е) Операции с финансови активи и пасиви в размер на …………
………………………………………………………………….. (-186 339) лв.
- § 72-00 Възстановени средства по временна
финансова помощ………………………………… 121 920 лв.
- § 83-11 получени краткосрочни заеми в страната
…………………………………………………………………….275 000 лв.
- § 83-21 Погашения по краткосрочни заеми в страната
………………………………………………………………….. (-275 000) лв.
- § 83-22 Погасен дългосроен заем от банки в страната
…………………………………………………………………. (-110 000) лв.
- § 83-82 Погасен дългосрочен заем в страната………. (-108 847) лв.
- § 93-36 Резервирани суми в РИОСВ ………………….. (-89 412) лв.

ж) Финансиране на дефицита………………………… (-165 071) лв.
- § 95-01 Остатък по сметки от предходен период
………………………………………………………………….. 498 809 лв.
- § 95-07 Остатък по сметки в края на периода……. (-663 880) лв.
2. Изпълнение на разходната част на бюджета
Общата сума на разходите по бюджета на Община Радомир към
31.12.2015г. е в размер на………………………………… 12 391 210 лв.
 Разходи за държавни дейности(Приложение №2)
в размер на …………………………………….. 6 650 346 лв. в т.ч.:
- Служби и дейности по изборите……………………….. 126 873 лв.
- Общинска администрация ………………………………. 771 306 лв.
- Отбрана и сигурност ……………………………………….. 74 840 лв.
- Образование ……………………………………………….. 3 732 411 лв.
- Здравеопазване………………………………………………. 122 269 лв.
- Социално осигуряване, подпомагане и грижи …..
1 573 701 лв.
- Почивно дело и култура………………………………….. 233 912 лв.
- Икономически дейности и услуги………………………. 15 034 лв.
 Разходи за местни дейности(Приложение №2)
в размер на…………………………………………… 5 711 145 лв.
в т.ч.:
- Общинска администрация………………………………… 998 300 лв.
- Общински съвет …………………………………………… 156 327 лв.
- Образование…………………………………………………. 507 157 лв.
в т.ч. дофинансиране на ОДК……………………………… 9 719 лв.
дофинансиране на ОУ „Хр.Смирненски” ……….. 7 400 лв.
- Здравеопазване……………………………………………….. 27 798 лв.
- Социални дейности ……………………………………….. 244 015 лв.
В т.ч. дофинансиране на ЦНСТ 1 и 2 с.Дрен ……………. 20 000 лв.
- Жилищно строителство, БКС и опазване на ок. среда2 846 974 лв.
- Култура, спорт и обредни дейности……………………. 309 385 лв.
- Икономически дейности , услуги и зимно поддържане
…………………………………………………………………….. 587 574 лв.
- Разходи за лихви ……………………………………………. 33 615 лв.
Капиталовите разходи в размер на 901 392 лв., като следва:
- 557 765 лв. финансирани от целева субсидия за капиталови
разходи от РБ;
- 192 998 лв. финансирани от собствени приходи;
- 20 699 лв. финансирани от трансфери от министерства и
ведомства;

- 129 930 лв.финансирани от преходен остатък;
От тях по видове разходи както следва:
§ 51-00 Основен ремонт на ДМА – 368 515 лв.
§ 52-00 Придобиване на ДМА – 453 693 лв.
§ 53-00 Придобиване на нематериални дълготрайни активи – 79 184
лв.;
3. Просрочени вземания и задължения
Просрочени задължения към 31.12.2015г. в размер на 186 793 лв. ; в
т.ч.:
Местни дейности – 186 793 лв. в т.ч.:
- Външни услуги – 181 756 лв. в т.ч.:
- Др. разходи за издръжка – 5 037 лв. /Общи държавни служби/
Просрочени вземания към 31.12.2015г. в размер на 3 837 850 лв.в т.ч.:
 просрочени вземания от концесии и наеми както следва:
- от наеми на помещения – 95 366 лв.
- от наеми на жилища – 284 050 лв.
- от наеми на земя – 31 588 лв.
- от наем терени и пазари – 85 629 лв.
- от наем временни договори – 9 542 лв.
- концесии язовири – 22 083 лв.
 просрочени публични общински вземания както следва:
- ТБО – 2 613 332 лв.
- данъци – 673 746 лв.
- други просрочени вземания – 22 514 лв.
II. Отчет за сметките за средства от Европейския съюз за периода
от 01.01.2015г. до 31.12.2015г.
В началото на отчетния период остатъка по сметки за
средства от Европейския съюз е в размер на 1 285 181 лв.
Към 31.12.2015г. приходите са в размер на 5 196 010 лв., от тях
по оперативни програми както следва:
От Разплащателна агенция към ДФ”Земеделие”
 Проект”Реконструкция водопроводна мрежа Дрен и
Д.Диканя”
- неданъчни приходи в размер на……………………….. 14 лв.
- получен трансфер по § 63-01 ……………………2 060 168 лв.
- възстановени лихви на УО по § 63-02/-/ в размер на
………………………………………………………………….( - 22) лв.
- получен трансфер по § 62-01/+/ в размер на

……………………………………………………………..1 745 459 лв.
- възстановен трансфер по § 62-02/-/ в размер на
………………………………………………………… ( - 1 735 773) лв.
- получен временен заем по § 76-00 в размер на
……………………………………………………………….493 200 лв.
- възстановен временен заем по § 76-00 в размер на
…………………………………………………………… (- 420 032) лв.
 Проект”Ремонт и реконструкция на вътрешна
водопроводна мрежа в мах.Левачка, с.Старо село”
- неданъчни приходи в размер на ……………………….. 2 лв.
- получен трансфер по § 63-01/+/ в размер на…… 23 211 лв.
- възстановени лихви на УО по § 63-02 в размер на .. ( - 2) лв.
- получен трансфер по § 62-01/+/ в размер на …. 33 194 лв.
- възстановен трансфер по § 62-02/-/ в размер на
…………………………………………………………… ( - 23 603) лв.
- получен временен заем по § 76-00 в размер на…
3 500 лв.
- възстановен временен заем по § 76-00 в размер на
………………………………………………………………. ( - 3 464) лв.
 Проект”Ремонт и реконструкция на водопровод за
с.Друган, община Радомир”
- неданъчни приходи в размер на ………………………… 5 лв.
- възстановени лихви на УО по § 63-02 в размер на... ( - 5) лв.
- получен трансфер по § 63-01 в размер на …………89 663 лв.
- получен трансфер по § 62-01/+/ в размер на…….130 232 лв.
- възстановен трансфер по § 62-02/-/ в размер на
……………………………………………………………. ( - 93 024) лв.
 Проект”Училищен плод”
- Получен трансфер по § 63-01 в размер на………. 12 932 лв.
- получен трансфер по § 62-01 в размер на ………. 1 024 лв.
- възстановен временен заем по § 76-00 в размер на
…………………………………………………………………… 273 лв.
Проект”Първоначално залесяване на не земеделски земи”
- Получен трансфер по § 63-01 в размер на……. 339 042 лв.
- получен трансфер по § 62-01 в размер на…….. 472 492 лв.
- предоставен трансфер по § 62-02 в размер на ( - 335 495) лв.
- възстановен временен заем по § 76-00 в размер на
……………………………………………………………… (- 6 347) лв.
 Проект”Изграждане
на
модулен
наблюдателен
комплекс-метална кула за видеонаблюдение за
превенция на горски пожари”

- неданъчни приходи в размер на………………………… 4 лв.
- получен трансфер по § 63-01 в размер на…….. 234 677 лв.
- възстановени лихви по § 63-02 в размер на………. ( - 4) лв.
- получен трансфер по § 62-01 в размер на…….. 156 099 лв.
- предоставен трансфер по § 62-02 в размер на ( - 111 497) лв.
- получен временен заем по § 76-00 в размер на…. 5 841 лв.
- възстановен временен заем по § 76-00 в размер на
……………………………………………………………….( - 5 841) лв.
От ОП”Околна среда”

Проект”Интегриран воден проект за гр.Радомир”
- неданъчни приходи в размер на……………………… 2 лв.
- получен трансфер по § 63-01 в размер на……300 882 лв.
- възстановен трансфер на УО по § 63-02 в размер на
…………………………………………………………………(- 3) лв.
- получен временен безлихвен заем от община
- по § 76-00 ………………………………………….. 236 816 лв.
- получен безлихвен заем от НФ по § 77-00…….
…………………………………………………………. 1 012 701 лв.
От ОП”Административен капацитет”

Проект”Надграждане компетенциите на администрацията
на община Радомир за повишаване на нейната ефективност”
- неданъчни приходи в размер на ………………….. 2 лв.
- получен трансфер по § 63-01 в размер на….. 66 653 лв.
- възстановени лихви на УО по § 63-02 в размер… (- 2) лв.
- възстановен временен заем по § 76-00 в размер на
………………………………………………………….. (- 35 000) лв.
ОП”Човешки ресурси”
 Проект”Алтернативи”
получени трансфери по § 63-01 в размер на….. 23 947 лв.
- получен трансфер по § 62-01 в размер на…………….. 378 лв.
- получен заем по § 76-00 в размер на………………….. 12 395 лв.
- възстановен заем § 76-00 в размер на……………… (- 24 325) лв.
 Проект” Приеми ме”
- неданъчни приходи в размер на ………………………… 1 лв.
получен трансфер по § 63-01 в размер на…. 225 181 лв.
получен врем.безлихвен заем от община по § 76-00
…………………………………………………………………… 8 704 лв.

 Проект”Нови възможности”
- получен трансфер по § 63-01 в размер на……….. 135 980 лв.
получен заем по § 76-00 в размер на………………….. 48 514 лв.
възстановен заем по § 76-00 в размер на………… ( - 15 520) лв.
 Проект „ Алтернативи – фаза 2”
- получен трансфер по § 63-01 в размер на………… 31 488 лв.
 Проекти - „Различни в свободното време”,”Галактически
джедаи”„Включващо обучение”,”Успех”,”Средищно училище”
и „Нов шанс за успех” към общообразователните училища
- получени трансфери по § 63-01 в размер на…….. 101 292 лв.
- средства на разпореждане по § 88-00……………. (- 21 102) лв.
Към края на отчетния период са направени разходи по проекти в
размер на
6 458 765 лв. по оперативни програми и функции както следва:
 От Разплащателна агенция към ДФ”Земеделие”
Проект”Реконструкция водопроводна
мрежа Дрен и Д.Диканя” …………………………… 3 198 056 лв.
Проект”Училищен плод”……………………………… 14 229 лв.
Проект „Първоначално залесяване”………………. 469 692 лв.
Проект „Реконструкция на водопроводна мрежа
с.Друган” ……………………………………………………223 252 лв.
Проект „Реконструкция на водопроводна мрежа
с.Старо село” ………………………………………………. 57 580 лв.
Проект „Изграждане на модулен наблюдателен комплексметална кула за видеонаблюдение за превенция на горски
пожари” ………………………………………………………..279 279 лв.
 От ОП”Околна среда”
Проект „Интегриран воден проект за гр.Радомир”
………………………………………………………………1 580 602 лв.
 От ОП”Административен капацитет”
Проект” Надграждане компетенциите на администрацията
на община Радомир за повишаване на нейната ефективност”
33 019 лв.
 ОП”Човешки ресурси”

Проект”Алтернативи”……………………………….. 12 395 лв.
Проект” Приеми ме” …………………………………234 837 лв.
Проект”Нови възможности“………………………. 167 651 лв.
Проект „ Алтернативи – фаза 2” ……………………..31 488 лв.
Проекти- „Различни в свободното време”,
”Галактически джедаи”„Включващо обучение”,
”Успех”,”Квалификация”,”Средищно училище” и
„Нов шанс за успех”
към общообразователните училища …………….156 685 лв.
Салдото по сметките за средства от Европейския съюз към
31.12.2015г. е в размер на ( - 1 324 лв.)
/общ брой съветници-21, присъствали по време на поименното гласуване – 18/
/”за”- 13,“против”- няма, “въздържал се”-5/

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
29.03.2016 г.
ПРОТОКОЛ №9
Общински съвет-Радомир на свое заседание, проведено на 29.03.2016г. ,
обсъди първа точка от дневния ред –Докладни записки, Докладна записка,
вх.№ С-68/16.03.2016 г. относно Годишен отчет за състоянието на общинския
дълг на Община Радомир за периода 01.01.2015г.-31.12.2015 г., с вносител:
Пламен Алексиев-кмет на Община Радомир, както и становищата на
ПК“Бюджет,финанси и инвестиционна политика“, ПК“Обществен ред,
законност,местно самоуправление и общинска собственост“, ПК“Стопанска
политика,земеделие,гори,екология,
устройство
на
територията,
строителство,транспорт,приватизационен
и
следприватизационен
контрол“, ПК“Европейски,национални и други програми и проекти, работа с
децата
и
младежта,спорт
и
туризъм“,ПК“Здравеопазване,социална
политика,образование,наука, култура и духовни дейности“ и ПК по етика и
конфликт на интереси.

След станалите разисквания и извършеното поименно гласуване, на
основание чл.9, ал.2 от Закона за общинския дълг, Общински съветРадомир прие
Р Е Ш Е Н И Е № 101
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-РАДОМИР ПРИЕМА годишен отчет за
състоянието на общинския дълг на Община Радомир към 31.12.2015
г., както следва:
1.1.Размер на дълга към 01.01.2015 г.
787 930 лв.
1.2.Усвоена сума през 2015 г.
275 000 лв.
1.3.Плащания по главницата през 2015 г.
493 851 лв.
1.4.Лихвени плащания и такси през 2015 г.
32 990 лв.
1.5. Размер на дълга към 31.12.2015 г.
569 069 лв.
/общ брой съветници-21, присъствали по време на поименното гласуване – 18/
/”за”- 18,“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
29.03.2016 г.
ПРОТОКОЛ №9
Общински съвет-Радомир на свое заседание, проведено на 29.03.2016г. ,
обсъди първа точка от дневния ред –Докладни записки, Докладна записка,
вх.№ С-69/16.03.2016 г. относно одобряване на бюджетна прогноза на Община
Радомир за периода 2017-2019 г. в частта за местни дейности, с вносител:
Пламен Алексиев-кмет на Община Радомир, както и становището на
ПК“Бюджет,финанси и инвестиционна политика“.

След станалите разисквания и извършеното поименно гласуване, на
основание чл.21, ал.1,т.6 от ЗМСМА, чл.83, ал.2 от Закона за
публичните финанси и чл.27, ал.2 от Наредба за условията и реда за
съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите
три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета
на Община Радомир, Общински съвет-Радомир прие
Р Е Ш Е Н И Е № 102

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-РАДОМИР ОДОБРЯВА бюджетна
прогноза за местни дейности на Община Радомир за периода 20172019 година.
/общ брой съветници-21, присъствали по време на поименното гласуване – 18/
/”за”- 18,“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
29.03.2016 г.
ПРОТОКОЛ №9
Общински съвет-Радомир на свое заседание, проведено на 29.03.2016г. ,
обсъди първа точка от дневния ред –Докладни записки, Докладна записка,
вх.№ С-66/15.03.2016 г. относно Отчет за изпълнение на Годишния план на
общинската стратегия за развитие на социалните услуги през 2015 г., 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.23 от ЗМСМА, Общински съвет-Радомир прие
Р Е Ш Е Н И Е № 103

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-РАДОМИР ПРИЕМА Отчет за
изпълнение на годишния план на общинската стратегия за
развитие на социалните услуги през 2015 година.
/общ брой съветници-21, 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 № 104
29.03.2016 г.
ПРОТОКОЛ №9
Общински съвет-Радомир на свое заседание, проведено на 29.03.2016г. ,
обсъди първа точка от дневния ред –Докладни записки, Докладна записка,
вх.№ С-82/18.03.2016 г. относно Отчет за изпълнение на общинската програма
за закрила на детето за 2015 г., 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.23 от ЗМСМА, Общински съвет-Радомир прие
Р Е Ш Е Н И Е № 104

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-РАДОМИР ПРИЕМА Отчет за
изпълнение на общинската програма за закрила на детето за 2015
година.
/общ брой съветници-21, присъствали по време на гласуването – 18/
/”за”- 18,“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 № 105
29.03.2016 г.
ПРОТОКОЛ №9
Общински съвет-Радомир на свое заседание, проведено на 29.03.2016г. ,
обсъди първа точка от дневния ред –Докладни записки, Докладна записка,
вх.№ С-60/11.03.2016 г. относно приемане на Общинска програма за закрила на
детето за 2016 г., 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.3, ал.1 от Правилник за прилагане на Закона за закрила на детето,
чл.21, ал.2 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 № 105
ОБЩИНСКИ
СЪВЕТ-РАДОМИР
ПРИЕМА
програма за закрила на детето за 2016 година.

общинска

/общ брой съветници-21, присъствали по време на гласуването – 18/
/”за”- 18,“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 № 106
29.03.2016 г.
ПРОТОКОЛ №9
Общински съвет-Радомир на свое заседание, проведено на 29.03.2016г. ,
обсъди първа точка от дневния ред –Докладни записки, Докладна записка,
вх.№ С-81/18.03.2016 г. относно преобразуване на Общински детски комплекс
като извънучилищно обслужващо звено в Център за подкрепа за личностно
развитие в зависимост от дейността си по чл.49, 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.13 и ал.2, във
връзка с чл.44, ал.4 и чл.17, ал.1,т.3 от ЗМСМА, чл.49, ал.1,т.1 от Закона за предучилищното и
училищното образование, § 18, ал.1 от ПЗР на Закона за предучилищното и училищното
образование, както и на основание чл.12, ал.2, ал.3 и ал.6 от Правилника за прилагане на закона
за народната просвета, Общински съвет-Радомир прие

Р Е Ш Е Н И Е № 106
ОБЩИНСКИ
СЪВЕТ-РАДОМИР
ДАВА
СЪГЛАСИЕ
Общински детски комплекс – Радомир, да се преобразува в Център
за подкрепа за личностно развитие – Общински детски комплекс,
считано от 2016/2017 учебна година.
Наименование и адрес:
Център за подкрепа за личностно развитие – Общински
детски комплекс Радомир
ул.“Кирил и Методий“ № 23, гр.Радомир
Вид на обслужващото звено:
За
развитие
на
интересите,
способностите,
компетентностите и изявата в областта на науките,
технологиите, изкуствата и спорта
Дейности в обслужващото звено:
-в групи

-в школи
-в клубове
Трудовите
правоотношения
на
работниците
и
служителите от преобразувания Общински детски комплекс да се
уредят съгласно чл.123 от Кодекса на труда.
/общ брой съветници-21, присъствали по време на гласуването – 18/
/”за”- 18,“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 № 107
29.03.2016 г.
ПРОТОКОЛ №9
Общински съвет-Радомир на свое заседание, проведено на 29.03.2016г. ,
обсъди първа точка от дневния ред –Докладни записки, Докладна записка,
вх.№ С-77/18.03.2016 г. относно поправка на очевидна фактическа грешка в
Решение № 70 по протокол № 7 от 26.01.2016 г. на Общински съвет-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.2 от ЗМСМА,
чл.62, ал.2 от АПК, Общински съвет-Радомир прие
Р Е Ш Е Н И Е № 107

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-РАДОМИР ДОПУСКА поправка на
очевидна фактическа грешка в Решение № 70 по протокол № 7 от
26.01.2016 г. на Общински съвет-Радомир, като решението
придобива следния вид: вместо текст: „Лазов“, следва да се чете
текст: „Лазаров“.
В останалата част решението остава непроменено.
/общ брой съветници-21, присъствали по време на гласуването – 18/
/”за”- 18,“против”- няма, “въздържал се”-няма/

СВЕТОСЛАВ КИРИЛО/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 № 108
29.03.2016 г.
ПРОТОКОЛ №9
Общински съвет-Радомир на свое заседание, проведено на 29.03.2016г. ,
обсъди първа точка от дневния ред –Докладни записки, Докладна записка,
вх.№ С-84/18.03.2016 г. относно утвърждаване на промени в общинската
транспортна схема за осъществяване на обществени превози на пътници с
автобуси, 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,транспорт, приватизационен и
следприватизационен контрол“.
След станалите разисквания и извършеното гласуване, на основание чл.21, ал.1,т.23 от
ЗМСМА, чл.17, ал.5 от Закона за автомобилните превози и чл.8, ал.3 и ал.4 от Наредба №
2/15.03.2002 г. за условията и реда за утвърждаване на транспортни схеми и за осъществяване
на обществени превози на пътници с автобуси, Общински съвет-Радомир прие

Р Е Ш Е Н И Е № 108
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-РАДОМИР УТВЪРЖДАВА следните
промени в транспортната схема на Община Радомир:
По Автобусна линия № 1 Радомир – Дрен се правят следните
изменения:
Съкращават се курсовете от 12 на 6 броя, като се изменя часа
на тръгване
Делнични дни от Радомир на – 6.15; 12.00; 17.45 от с.Дрен – 7.08;
13.00; 18.35;
Събота и неделя от Радомир – 7.50; 12.00; 17.45, от с.Дрен – 8.56;
13.00; 18.35
Курсът на 12.00 часа в дните сряда и петък автобуса влиза в с.
Горна Диканя; само на сряда на връщане от с. Дрен автобусите
влизат в с. Старо село.
По Автобусна линия № 2 Радомир – Чуковец се правят
следните изменения:

Съкращават се курсовете от 10 на 6 броя, като се изменя часа
на тръгване
Делнични дни: от АГ Радомир – 7.40; 10.30 (до с. Д. Раковец);
16.20,
от с.Чуковец (с.Гълъбник) – 8.21; 11.00 (от с. Д. Раковец); 17.00
Курсът на 10.30 часа се изпълнява до с. Долни Раковец и
връщане на 11.00 часа.
По Автобусна линия № 3 Радомир – Извор се правят следните
изменения:
Съкращават се курсовете от 8 на 2 броя, като остават
часовете на тръгване:
от АГ Радомир – 11.10, от с. Извор – 15.30
По Автобусна линия № 4 Радомир – Поцърненци се правят
следните изменения:
Остават същите курсове в делничните дни с час на тръгване:
от АГ Радомир – 9.00; 17.10,
от с.Поцърненци – 9.30; 17.40
Курсовете в събота и неделя се комбинират с Автобусна
линия № 5 Радомир – Байкалско
По Автобусна линия № 5 Радомир – Байкалско се правят
следните изменения:
Изменят се часовете на тръгване:
Събота от АГ Радомир – 8.45, от с. Байкалско – 9.39
Автобусът влиза в с.Углярци на отиване за с.Байкалско
Неделя от АГ Радомир – 16.45, от с. Байкалско – 18.00
Автобусът влиза в с.Углярци на връщане от с.Байкал.
Автобусна линия № 6 Радомир – Николаево - Борнарево отпада, поради липса на пътници не е изпълнявана.
На мястото на тази линия се предлага автобусна линия:
Автобусна линия № 6 Радомир – Касилаг с часове на тръгване:
от АГ Радомир – 6.00, 16.45,
от с. Касилаг – 10.40
Автобусната линия е връзка с автобусна линия София –
Касилаг.
Автобусна линия № 7 Извор – Житуша запазва се така
съществуващата линия с часове на тръгване:
от с. Извор – 7.05; 11.40; 19.40,
от с. Житуша – 7.15; 15.45; 19.50

Градска линия № 1 Добавят се допълнителни курсове от 3 на 5
курса, с часове на тръгване:
от кв. ”Върба” – 6.30; 7.30; 10.00; 13.00; 16.05
Курсът на 16.05 часа се изпълнява от АГ Радомир за периода
от 15 септември до 31 май
Градска линия № 2 отпада, поради това, че не се е изпълнявала.
/общ брой съветници-21, присъствали по време на гласуването – 18/
/”за”- 17,“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 № 109
29.03.2016 г.
ПРОТОКОЛ №9
Общински съвет-Радомир на свое заседание, проведено на 29.03.2016г. ,
обсъди първа точка от дневния ред –Докладни записки, Докладна записка,
вх.№ С-75/17.03.2016 г. относно одобряване на скица-проект за разделяне на
имот № 064005, находящ се в местността „Буденица“ в землището на село
Извор, 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,транспорт,
приватизационен
и
следприватизационен
контрол“.
След станалите разисквания и извършеното гласуване, на основание чл.8, ал.1 от
Закон за общинската собственост, чл.1, ал.2 от Наредба за общинската собственост и
във връзка с молба с вх.№ АО-94-04-1/07.01.2016 г. от „Българска Телекомуникационна
Компания“ЕАД, Общински съвет-Радомир прие

Р Е Ш Е Н И Е № 109
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-РАДОМИР:
1.ПРИЕМА и ОДОБРЯВА разделянето на имот № 064005, находящ се в
местността „Буденица“ в землището на село Извор, Община Радомир,
актуван с АОС № 2584/02.07.2012 г. с площ от 37.006 дка.
2.ПРИЕМА проекта за делба на имота и УТВЪРЖДАВА образуването
на два нови имота, както следва:
-имот № 064010 с площ от 34.005 дка в НТП – пасище, мера
-имот № 064013 с площ от 2.500 дка и НТП – пасище, мера
3.ВЪЗЛАГА на кмета на Община Радомир да извърши всички необходими
действия за съставяне на актове за общинска собственост на
новообразуваните имоти.
/общ брой съветници-21, присъствали по време на гласуването – 18/
/”за”- 18,“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 № 110
29.03.2016 г.
ПРОТОКОЛ №9
Общински съвет-Радомир на свое заседание, проведено на 29.03.2016г. ,
обсъди първа точка от дневния ред –Докладни записки, Докладна записка,
вх.№ С-83/18.03.2016 г. относно предоставяне безвъзмездно за управление на
част от имот-публична общинска собственост, с вносител: Пламен Алексиевкмет на Община Радомир, както и становищата на ПК“Обществен ред,
законност,местно
самоуправление
и
общинска
собственост“
и
ПК“Здравеопазване,социална политика,образование,наука,култура и духовни
дейности“.
След станалите разисквания и извършеното поименно гласуване, на основание чл.12, ал.3 и ал.4 от
Закон за общинската собственост и чл.19, ал.2 и ал.3 от Наредба за общинската собственост, чл.16,
ал.1, т.11 от Наредба за търговските дружества с общинско участие и чл.137, ал.1, т.7 от Търговския
закон, Общински съвет-Радомир прие

Р Е Ш Е Н И Е № 110

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-РАДОМИР:
1.ПРЕДОСТАВЯ безвъзмездно за управление за
нуждите на Център за спешна медицинска помощ град
Перник част от недвижим имот – публична общинска
собственост, представляващ помещения /кабинети/ от №
1 до № 5 включително, с обща площ от 88.78 кв.м.,
находящи се в югозападното крило на МБАЛ-Радомир,
актувани с АОС № 221/24.02.2000 г., за осъществяване на
дейностите на Център за спешна медицинска помощ град
Перник.
2.ПРЕДОСТАВЯ безвъзмездно за управление част от
недвижим имот – публична общинска собственост, описан
в точка 1 за срок от 10 /десет/ години на Център за спешна
медицинска помощ град Перник, за нуждите на

инвестиционен проект по ОП „Региони в растеж“,
приоритетна ос 4.
3. ВЪЗЛАГА на кмета на Община Радомир да
сключи договор за безвъзмездно управление на имота с д-р
Валери Симеонов – директор на Център за спешна
медицинска помощ град Перник, като в договора се включи
клауза с текст: „Договорът се прекратява автоматично,
ако отдаденият имот не се използва за лечение на
пациенти, нуждаещи се от спешна медицинска помощ и ако
се преотстъпва или преотдава под наем“.
/общ брой съветници-21, присъствали по време на поименното гласуване – 18/
/”за”- 17,“против”- 1, “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 № 111
29.03.2016 г.
ПРОТОКОЛ №9
Общински съвет-Радомир на свое заседание, проведено на 29.03.2016г. ,
обсъди първа точка от дневния ред –Докладни записки, Докладна записка,
вх.№ С-78/18.03.2016 г. относно отдаване под наем на общински имот-частна
общинска собственост, представляващ общинско помещение, находящо се в
гр.Радомир, ул.“Люлякова“ № 16 на първи етаж, с вносител: Пламен Алексиевкмет 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.8 от ЗМСМА, чл.14, ал.1 и ал.6
от Закон за общинската собственост и във връзка с чл.22, ал.1 от Наредба за общинската собственост,
Общински съвет-Радомир прие

Р Е Ш Е Н И Е № 111
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-РАДОМИР:
1.ДАВА СЪГЛАСИЕ за отдаване под наем без търг или конкурс на
общински имот-частна общинска собственост, представляващ общинско
помещение, находящо се в град Радомир, ул.“Люлякова“ № 16 на първи етаж, с
площ от 65 кв.м. на сдружение с нестопанска цел за осъществяване на дейност
в обществена полза „Спортен клуб Аполон“, със седалище и адрес на
управление: град Радомир, ул.“Люлякова“ бл.5Г, представлявано от Роза
Райчева Николова – управител, което да бъде използвано за извършването на
дейности, свързани с развитието на спорта и здравословния начин на живот
във всички възрастови групи към различните видове спорт, при месечна наемна
цена в размер на 39.00 лв. /тридесет и девет лева/ без включен ДДС, съгласно
чл.8, ал.2 от Тарифа за определяне на наемни цени на общински имоти на
територията на Община Радомир, отдавани под наем по реда на Наредба за
общинската собственост, приета с Решение № 60/26.04.2013 г. на Общински
съвет-Радомир, за срок от 5 /пет/ години.
2.ВЪЗЛАГА на кмета на Община Радомир да сключи договор за наем.
/общ брой съветници-21, присъствали по време на поименното гласуване – 18/
/”за”- 14,“против”- няма, “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 № 112
29.03.2016 г.
ПРОТОКОЛ №9
Общински съвет-Радомир на свое заседание, проведено на 29.03.2016г. ,
обсъди първа точка от дневния ред –Докладни записки, Докладна записка,
вх.№ С-79/18.03.2016 г. относно отдаване под наем на 2 кв.м. от
административната сграда на общината-публична общинска собственост за
поставяне на кафе-автомат, 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.8
от ЗМСМА, чл.14, ал.7 от Закон за общинската собственост и във връзка
с чл.23, ал.2 от Наредба за общинската собственост, Общински съветРадомир прие
Р Е Ш Е Н И Е № 112
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-РАДОМИР:
1.ДАВА СЪГЛАСИЕ за отдаване под наем чрез публично
оповестен търг на 2/два/ кв.м. от партера на административната
сграда на Община Радомир – публична общинска собственост, за
поставяне на кафе-автомат за срок от 5/пет/ години при
първоначална месечна наемна цена в размер на 50.00 /петдесет/лв.
без включен ДДС.
2.ВЪЗЛАГА на кмета на Община Радомир да проведе
процедурата по търга съгласно Наредба за общинската
собственост и сключи договор за наем със спечелилия търга.
/общ брой съветници-21, присъствали по време на поименното гласуване – 18/
/”за”- 18,“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 № 113
29.03.2016 г.
ПРОТОКОЛ №9
Общински съвет-Радомир на свое заседание, проведено на 29.03.2016г. ,
обсъди първа точка от дневния ред –Докладни записки, Докладна записка,
вх.№ С-71/17.03.2016 г. относно продажба на общинска недвижима
собственост чрез търг с явно наддаване на имоти-земеделски земи в село
Старо село, Община Радомир, мах.“Захар.мах.“, с вносител: Пламен Алексиевкмет 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 № 113
1.ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-РАДОМИР, на основание чл.8, ал.9 от
Закон за общинската собственост, ДОПЪЛВА годишната
Програма за управление и разпореждане с общинска собственост за
2016 г./приета с решение № 216 по протокол № 11 от 20.12.2013 г. –
списък на недвижимите имоти-частна общинска собственост за
продажба по ЗОС през 2016 г./ с нова точка, в която вписва имот,
представляващ общински имот № 022039, представляващ
земеделска земя – нива, находяща се в село Старо село, Община
Радомир, м.“Захар.мах.“ целият с площ от 0.455 дка, при граници и
съседи: имот № 000216 – дере на Община Радомир; имот № 022036 –
нива на наследници на Васил Ботев Захаринов, имот № 000201 –
полски път на Община Радомир, имот № 022041 – нива на
наследници на Васил Ботев Захаринов; имот № 022022 – нива на
наследници на Славко Янев Георгиев и имот № 022020 – нива на
наследници на Васил Ботев Захаринов, актуван с АОС №
1981/26.03.2007 г.
2. ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-РАДОМИР, на основание чл.21, ал.1,т.8
от ЗМСМА, чл.35, ал.1 от ЗОС, във връзка с чл.43, ал.1 и чл.93 от
Наредба за общинската собственост, ДАВА СЪГЛАСИЕ за
продажба чрез търг с явно наддаване на общински имот № 022039,
представляващ земеделска земя-нива, находяща се в село Старо
село, Община Радомир, м.“Захар.мах.“ целият с площ от 0.455 дка,

при граници и съседи: имот № 000216 – дере на Община Радомир;
имот № 022036 – нива на наследници на Васил Ботев Захаринов,
имот № 000201 – полски път на Община Радомир, имот № 022041 –
нива на наследници на Васил Ботев Захаринов; имот № 022022 –
нива на наследници на Славко Янев Георгиев и имот № 022020 –
нива на наследници на Васил Ботев Захаринов, актуван с АОС №
1981/26.03.2007 г. при първоначална тръжна цена от 282.90
лв./двеста осемдесет и два лева и деветдесет стотинки/,
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-21, 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 № 114
29.03.2016 г.
ПРОТОКОЛ №9
Общински съвет-Радомир на свое заседание, проведено на 29.03.2016г. ,
обсъди първа точка от дневния ред –Докладни записки, Докладна записка,
вх.№ С-72/17.03.2016 г. относно продажба на общинска недвижима
собственост чрез търг с явно наддаване на имоти-земеделски земи в село
Старо село, Община Радомир, мах.“Чачул.мах.“, с вносител: Пламен Алексиевкмет на Община Радомир, както и становищата на ПК“Обществен ред,
законност,местно
самоуправление
и
общинска
собственост“,
ПК“Бюджет,финанси и инвестиционна политика“ и ПК“Стопанска
политика,земеделие,гори,екология,устройствонатериторията,строителство
транспорт,приватизационен и следприватизационен контрол“.

прие

След извършеното поименно гласуване, Общински съвет-Радомир
Р Е Ш Е Н И Е № 114

1.ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-РАДОМИР, на основание чл.8, ал.9 от
ЗОС ДОПЪЛВА годишната програма за управление и разпореждане
с общинска собственост за 2016 г./приета с решение № 216 по
протокол № 11 от 20.12.2013 г. – списък на недвижимите имоти –
частна общинска собственост за продажба по ЗОС през 2016 г./ с
нова точка, в която вписва имот, представляващ общински имот
№ 075004, представляващ – земеделска земя – нива, находяща се в
село Старо село, Община Радомир, м.“Чачул.чукар“ целият с площ
от 36,270 дка, при граници и съседи: имот № 075003 – нива на
Венцислав Йорданов Стоилов, имот № 000246 – дере на Община
Радомир, имот № 000283 – полски път на Община Радомир, имот
№ 000245 – полски път на Община Радомир и имот № 001001 – нива
на наследниците на Боян Стоянов Ойманов, актуван с АОС №
3078/02.06.2015 г.
2.ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-РАДОМИР, на основание чл.21, ал.1,т.8
от ЗМСМА, чл.35, ал.1 от ЗОС, във връзка с чл.43, ал.1 и чл.93 от
Наредба за общинската собственост, ДАВА СЪГЛАСИЕ за
продажба чрез търг с явно наддаване на общински имот № 075004,
представляващ– земеделска земя – нива, находяща се в село Старо
село, Община Радомир, м.“Чачул.чукар“ целият с площ от 36,270
дка, при граници и съседи: имот № 075003 – нива на Венцислав

Йорданов Стоилов, имот № 000246 – дере на Община Радомир,
имот № 000283 – полски път на Община Радомир, имот № 000245 –
полски път на Община Радомир и имот № 001001 – нива на
наследниците на Боян Стоянов Ойманов, актуван с АОС №
3078/02.06.2015 г., при първоначална тръжна цена от 5 566.70 лв.
/пет хиляди петстотин шестдесет и шест лева и седемдесет
стотинки/, 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-21, присъствали по време на поименното гласуване – 18/
/”за”- 17,“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 № 115
29.03.2016 г.
ПРОТОКОЛ №9
Общински съвет-Радомир на свое заседание, проведено на 29.03.2016г. ,
обсъди първа точка от дневния ред –Докладни записки, Докладна записка,
вх.№ С-80/18.03.2016 г. относно продажба на общинска недвижима
собственост – УПИ III в кв.33 по плана на село Дрен, Община Радомир,
отреден за сладкарница и сладкарски цех, 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 № 115
1.ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-РАДОМИР, на основание чл.21, ал.1,т.8 от
ЗМСМА, чл.35, ал.3 от ЗОС и във връзка с чл.62, ал.1 и ал.2 от Наредба за
общинската собственост, ДАВА СЪГЛАСИЕ за продажба на УПИ III в кв.33
по плана на село Дрен, Община Радомир с площ от 1093 кв.м., одобрен със
заповед № III-336/1964 г. на ОНС-Перник и изменен със заповед № 505/03.07.2015
г. на кмета на Община Радомир, отреден за сладкарница и сладкарски цех, при
граници: севен – УПИ II-за КОО, озеленяване и атракции, изток – улица с ок
233, ок 38 и ок 112б, юг-улица с ок 112, ок 112б и запад – УПИ II-за КОО,
озеленяване и атракции, актуван с АОС № 3189/28.07.2015 г. на „Портокал и
канела“ ЕООД, представлявано от Жанета Георгиева Велкова – управител,
със седалище и адрес на управление: село Дрен, Община Радомир, ул.47 № 3, ет.3
за сумата от 14 995.96 лв./четиринадесет хиляди деветстотин деветдесет и
пет лева и 96 стотинки/ без включен ДДС.
2. ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-РАДОМИР ВЪЗЛАГА на кмета на Община
Радомир да сключи договор за продажба.
/общ брой съветници-21, присъствали по време на поименното гласуване – 18/
/”за”- 17,“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 № 116
29.03.2016 г.
ПРОТОКОЛ №9
Общински съвет-Радомир на свое заседание, проведено на 29.03.2016г. ,
обсъди първа точка от дневния ред –Докладни записки, Докладна записка,
вх.№ С-61/15.03.2016 г. относно предоставяне на имоти, придобити от
общината по чл.19, ал.2 от ЗСПЗЗ по искане на ОСЗ-Радомир на граждани –
нива, находяща се в землището на село Друган, м.“Опалово“, с вносител:
Пламен Алексиев-кмет на Община Радомир, както и становището на
ПК“Стопанска
политика,
земеделие,гори,екология,устройство
на
територията,строителство,транспорт,приватизационен
и
следприватизационен контрол“.

След станалите разисквания и извършеното поименно гласуване, във
връзка с искане с вх.№ АО-48-00-814/30.11.2015 г. постъпило от общинска
служба по земеделие-Радомир, направено по реда на § 27, ал.2, т.1 от ПЗР
на ЗИДЗСПЗЗ за предоставянето на земи от общинския поземлен фонд
на собственици с признато право на възстановяване в землището на село
Друган, Общински съвет-Радомир прие
Р Е Ш Е Н И Е № 116

ОБЩИНСКИ
СЪВЕТ-РАДОМИР
ПРЕДОСТАВЯ
на
наследниците на Славе Зарев и Славена Ковачки – бивш жител на
село Друган имот № 052096 – 2,020 дка – нива, находяща се в
землището на село Друган, м.“Опалово“, актуван с АОС №
3356/03.02.2016 г., придобит от общината по реда на чл.19, ал.2 от
ЗСПЗЗ.
/общ брой съветници-21, 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 № 117
29.03.2016 г.
ПРОТОКОЛ №9
Общински съвет-Радомир на свое заседание, проведено на 29.03.2016г. ,
обсъди първа точка от дневния ред –Докладни записки, Докладна записка,
вх.№ С-62/15.03.2016 г. относно предоставяне на имоти, придобити от
общината по чл.19, ал.2 от ЗСПЗЗ по искане на ОСЗ-Радомир на граждани –
нива, находяща се в землището на село Друган, м.“Локвата“, с вносител:
Пламен Алексиев-кмет на Община Радомир, както и становището на
ПК“Стопанска
политика,
земеделие,гори,екология,устройство
на
територията,строителство,транспорт,приватизационен
и
следприватизационен контрол“.

След извършеното поименно гласуване, във връзка с искане с вх.№
АО-48-00-815/30.11.2015 г., постъпило от общинска служба по земеделиеРадомир, направено по реда на § 27, ал.2, т.1 от ПЗР на ЗИДЗСПЗЗ за
предоставяне на земи от общинския поземлен фонд на собственици с
признато право на възстановяване в землището на село Друган, Общински
съвет-Радомир прие
Р Е Ш Е Н И Е № 117
ОБЩИНСКИ
СЪВЕТ-РАДОМИР
ПРЕДОСТАВЯ
на
наследниците на Методи Алексов Фарашки – бивш жител на село
Друган имот № 052094 – 1,786 дка – нива, находяща се в землището
на село Друган, м.“Локвата“, актуван с АОС № 3355/03.02.2016 г.,
придобит от общината по реда на чл.19, ал.2 от ЗСПЗЗ.
/общ брой съветници-21, 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 № 118
29.03.2016 г.
ПРОТОКОЛ №9
Общински съвет-Радомир на свое заседание, проведено на 29.03.2016г. ,
обсъди първа точка от дневния ред –Докладни записки, Докладна записка,
вх.№ С-63/15.03.2016 г. относно предоставяне на имоти, придобити от
общината по чл.19, ал.2 от ЗСПЗЗ по искане на ОСЗ-Радомир на граждани –
ниви, находящи се в землището на село Друган, м.“Опалово“, с вносител:
Пламен Алексиев-кмет на Община Радомир, както и становището на
ПК“Стопанска
политика,
земеделие,гори,екология,устройство
на
територията,строителство,транспорт,приватизационен
и
следприватизационен контрол“.

След извършеното поименно гласуване, във връзка с искане с вх.№
АО-48-00-813/30.11.2015 г., постъпило от общинска служба по земеделиеРадомир, направено по реда на § 27, ал.2, т.1 от ПЗР на ЗИДЗСПЗЗ за
предоставяне на земи от общинския поземлен фонд на собственици с
признато право на възстановяване в землището на село Друган, Общински
съвет-Радомир прие
Р Е Ш Е Н И Е № 118
ОБЩИНСКИ
СЪВЕТ-РАДОМИР
ПРЕДОСТАВЯ
на
наследниците на Андон Зарев Ковачки – бивш жител на село
Друган, имот № 052098 – 2,646 дка – нива, находяща се в землището
на село Друган, м.“Опалово“, актуван с АОС № 2966/26.01.2015 г. и
имот № 052099 – 3,479 дка – нива, находяща се в землището на село
Друган, м.“Опалово“, актуван с АОС № 2966/26.01.2015 г.,
придобити от общината по реда на чл.19, ал.2 от ЗСПЗЗ.
/общ брой съветници-21, 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 № 119
29.03.2016 г.
ПРОТОКОЛ №9
Общински съвет-Радомир на свое заседание, проведено на 29.03.2016г. ,
обсъди първа точка от дневния ред –Докладни записки, Докладна записка,
вх.№ С-64/15.03.2016 г. относно предоставяне на имоти, придобити от
общината по чл.19, ал.2 от ЗСПЗЗ по искане на ОСЗ-Радомир на граждани –
зеленчукова култура, ливада, находящи се в землището на град Радомир,
м.“Чакъло“, с вносител: Пламен Алексиев-кмет на Община Радомир, както и
становището наПК“Стопанскаполитика,земеделие,гори,екология,устройство
на територията,строителство,транспорт,приватизационен и
следприватизационен контрол“.

След извършеното поименно гласуване, във връзка с искане с вх.№
АО-48-00-860/12.12.2015 г., постъпило от общинска служба по земеделиеРадомир, направено по реда на § 27, ал.2, т.1 от ПЗР на ЗИДЗСПЗЗ за
предоставяне на земи от общинския поземлен фонд на собственици с
признато право на възстановяване в землището на село Друган, Общински
съвет-Радомир прие
Р Е Ш Е Н И Е № 119
ОБЩИНСКИ
СЪВЕТ-РАДОМИР
ПРЕДОСТАВЯ
на
наследниците на Иван Миленков Галев – бивш жител на град
Радомир имот № 066029 – 1,992 дка – зеленчукова култура,
находяща се в землището на град Радомир, м.“Чакъло“, актуван с
АОС № 3353/03.02.2016 г. и имот № 068075 – 0,598 дка – ливада,
находяща се в землището на град Радомир, м.“Чакъло“, актуван с
АОС № 3354/03.02.2016 г., придобити от общината по реда на чл.19,
ал.2 от ЗСПЗЗ.
/общ брой съветници-21, присъствали по време на поименното гласуване – 16/
/”за”- 14,“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 № 120
29.03.2016 г.
ПРОТОКОЛ №9
Общински съвет-Радомир на свое заседание, проведено на 29.03.2016г. ,
обсъди първа точка от дневния ред –Докладни записки, Докладна записка,
вх.№ С-73/17.03.2016 г. относно предоставяне на имоти, придобити от
общината по чл.19, ал.2 от ЗСПЗЗ по искане на ОСЗ-Радомир на граждани –
ливади, находящи се в землището на село Извор, м.“Топалица“, с вносител:
Пламен Алексиев-кмет на Община Радомир, както и становището
наПК“Стопанскаполитика, земеделие, гори, екология, устройство на
територията,строителство,транспорт,приватизационен и
следприватизационен контрол“.

След извършеното поименно гласуване, във връзка с искане с вх.№
АО-48-00-859/12.12.2015 г., постъпило от общинска служба по земеделиеРадомир, направено по реда на § 27, ал.2, т.1 от ПЗР на ЗИДЗСПЗЗ за
предоставяне на земи от общинския поземлен фонд на собственици с
признато право на възстановяване в землището на село Извор, Общински
съвет-Радомир прие
Р Е Ш Е Н И Е № 120
ОБЩИНСКИ
СЪВЕТ-РАДОМИР
ПРЕДОСТАВЯ
на
наследниците на Славчо Николов Парнев – бивш жител на село
Извор, м.“Топалица“, актуван с АОС № 3350/02.02.2016 г.; имот №
147146 – 0,214 дка – ливада, находяща се в землището на село Извор,
м.“Топалица“, актуван с АОС № 3350/02.02.2016 г. и имот № 147147
– 0,346 дка – ливада, находяща се в землището на село Извор,
м.“Топалица“, актуван с АОС № 3350/02.02.2016 г., придобити от
общината по реда на чл.19, ал.2 от ЗСПЗЗ.
/общ брой съветници-21, присъствали по време на поименното гласуване – 16/
/”за”- 14,“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 № 121
29.03.2016 г.
ПРОТОКОЛ №9
Общински съвет-Радомир на свое заседание, проведено на 29.03.2016г. ,
обсъди първа точка от дневния ред –Докладни записки, Докладна записка,
вх.№ С-74/17.03.2016 г. относно предоставяне на имоти, придобити от
общината по чл.19, ал.2 от ЗСПЗЗ по искане на ОСЗ-Радомир на граждани –
ниви, находящи се в землището на село Старо село, м.“Лаката“, с вносител:
Пламен Алексиев-кмет на Община Радомир, както и становището
наПК“Стопанскаполитика, земеделие, гори, екология, устройство на
територията,строителство,транспорт,приватизационен и
следприватизационен контрол“.

След извършеното поименно гласуване, във връзка с искане с вх.№
АО-48-00-858/12.12.2015 г., постъпило от общинска служба по земеделиеРадомир, направено по реда на § 27, ал.2, т.1 от ПЗР на ЗИДЗСПЗЗ за
предоставяне на земи от общинския поземлен фонд на собственици с
признато право на възстановяване в землището на село Старо село,
Общински съвет-Радомир прие
Р Е Ш Е Н И Е № 121
ОБЩИНСКИ
СЪВЕТ-РАДОМИР
ПРЕДОСТАВЯ
на
наследниците на Боян Стоилов Ляпев – бивш жител на село Старо
село имот № 025003 – 2,131 дка – нива, находяща се в землището на
село Старо село, м.“Лаката“, актуван с АОС № 3352/02.02.2016 г. и
имот № 025005 – 0,238 дка – нива, находяща се в землището на село
Старо село, м.“Лаката“, актуван с АОС № 3352/02.02.2016 г.,
придобити от общината по реда на чл.19, ал.2 от ЗСПЗЗ.
/общ брой съветници-21, 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 № 122
29.03.2016 г.
ПРОТОКОЛ №9
Общински съвет-Радомир на свое заседание, проведено на 29.03.2016г. ,
обсъди първа точка от дневния ред –Докладни записки, Докладна записка,
вх.№ С-76/17.03.2016 г. относно предоставяне на имоти, придобити от
общината по чл.19, ал.2 от ЗСПЗЗ по искане на ОСЗ-Радомир на граждани –
нива, находяща се в землището на село Радибош, м.“Лаженски рид“, с
вносител: Пламен Алексиев-кмет на Община Радомир, както и становището
на ПК“Стопанскаполитика, земеделие, гори, екология, устройство на
територията,строителство,транспорт,приватизационен и
следприватизационен контрол“.

След извършеното поименно гласуване, във връзка с искане с вх.№
АО-48-00-791/23.11.2015 г., постъпило от общинска служба по земеделиеРадомир, направено по реда на § 27, ал.2, т.1 от ПЗР на ЗИДЗСПЗЗ за
предоставяне на земи от общинския поземлен фонд на собственици с
признато право на възстановяване в землището на село Радибош,
Общински съвет-Радомир прие
Р Е Ш Е Н И Е № 122
ОБЩИНСКИ
СЪВЕТ-РАДОМИР
ПРЕДОСТАВЯ
на
наследниците на Георги Алексов Каладжийски – бивш жител на
село Радибош имот № 005093 – 3,343 дка – нива, находяща се в
землището на село Радибош, м.“Лаженски рид“, актуван с АОС №
3351/02.02.2016 г., придобит от общината по реда на чл.19, ал.2 от
ЗСПЗЗ.
/общ брой съветници-21, 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 № 123
29.03.2016 г.
ПРОТОКОЛ №9
Общински съвет-Радомир на свое заседание, проведено на 29.03.2016г. ,
обсъди първа точка от дневния ред –Докладни записки, Докладна записка,
вх.№ С-65/15.03.2016 г. относно отпускане на персонална пенсия на
малолетното дете Кирил Кирилов Иванов от село Кленовик, Община
Радомир, с вносител: Пламен Алексиев-кмет на Община Радомир 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.2, ал.1, т.7 и
чл.92 от Кодекса за социално осигуряване, чл.21, ал.1,т.23 от ЗМСМА,
Общински съвет-Радомир прие
Р Е Ш Е Н И Е № 123

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-РАДОМИР ДАВА СЪГЛАСИЕ да бъде
задействана процедура по отпускане персонална пенсия на
малолетното дете – Кирил Кирилов Иванов от село Кленовик,
Община Радомир.
/общ брой съветници-21, присъствали по време на поименното гласуване – 17/
/”за”- 17,“против”- няма, “въздържал се”-няма/

СВЕТОСЛАВ КИРИЛОВ/П/
Председател на Общински съвет-Радомир

