ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РАДОМИР
град Радомир 2400, площад ”Свобода” № 20,
тел./факс: 359 777 823 70, тел: 359 777 80 080
e-mail: obs_radomir@abv.bg

Р Е Ш Е Н И Е № 175
17.10.2019 г.
П Р О Т О К О Л № 11
Общински съвет-Радомир на свое заседание, проведено на 17.10.2019г. , обсъди
втора точка от дневния ред–Докладни записки, Докладна записка, вх.№ С209/11.10.2019 г., относно актуализация на бюджет 2019 година в частта за местни
дейности, в т.ч. промени, произтичащи от актуализация на разчетите за
финансиране на капиталовите разходи за 2019 година, с вносител: инж.Димитър
Димитров-заместник кмет на Община Радомир /оправомощен със Заповед №
743/20.09.2019 година на кмета на Община Радомир/, както и становищата на
ПК“Бюджет, финанси и инвестиционна политика“, ПК“Стопанска политика,
земеделие, гори, екология, устройство на територията, строителство, транспорт,
приватизационен и следприватизационен контрол“ и ПК“Обществен ред, законност,
местно самоуправление и общинска собственост“.

След станалите разисквания и извършеното поименно гласуване,
на основание чл.21, ал.1,т.6 от ЗМСМА, чл.127, ал.1 и ал.2 и на основание
чл.125, ал.4 и във връзка с чл.125, ал.4 от Закона за публичните финанси и
във връзка с чл.32, ал.2 и чл.35, ал.1 от Наредба за условията и реда за
съставяне на бюджетната прогноза за местни дейности за следващите
три години и за съставяне, приемане и отчитане на общинския бюджет
на община Радомир, Общински съвет-Радомир прие
Р Е Ш Е Н И Е № 175

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-РАДОМИР:
1.ИЗВЪРШВА промени в разчета за капиталови разходи по
бюджет 2019 година по обекти, финансирани със средства от
приходи от продажба на имущество - § 40-00 и собствени
средства, съгласно Приложение № 1, неразделна част от
решението на Общински съвет-Радомир. Реализираната икономия
в размер на 7 176 лв. от капиталови разходи, финансирани от
собствени средства да бъде пренасочена за дофинансиране на
държавни дейности във функция „Образование“, дейност 322
„Неспециализирани училища, без професионални гимназии“.
2.УВЕЛИЧАВА размера на собствените приходи по §§ 41-00
„Приходи от концесии“ с 26 974 лв., в т.ч.:
Било 44 535 лв.
Става 71509 лв.

3. Със сумата в размер на 34 150 лв. да се завиши разходната
част на бюджета, както следва:
За дофинансиране на делегирани от държавата дейности от
местни приходи:
Функция „Образование“, държавно делегирана дейност 322
„Неспециализирани училища, без професионални гимназии“.

/общ брой съветници-21, присъствали по време на поименното гласуване – 20/
/”за”- 14,“против”- 6, “въздържал се”- няма/

СВЕТОСЛАВ КИРИЛОВ/П/
Председател на Общински съвет-Радомир

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РАДОМИР
град Радомир 2400, площад ”Свобода” № 20,
тел./факс: 359 777 823 70, тел: 359 777 80 080
e-mail: obs_radomir@abv.bg

Р Е Ш Е Н И Е № 176
17.10.2019 г.
П Р О Т О К О Л № 11
Общински съвет-Радомир на свое заседание, проведено на 17.10.2019г. , обсъди
втора точка от дневния ред–Докладни записки, Докладна записка, вх.№ С207/09.10.2019 г., относно отдаване под наем на помещения – публична общинска
собственост, находящи се в сградата на МБАЛ-Радомир, с вносител: инж.Димитър
Димитров-заместник кмет на Община Радомир /оправомощен със Заповед №
743/20.09.2019 година на кмета на Община Радомир/, както и становищата на
ПК“Бюджет, финанси и инвестиционна политика“ и ПК“Обществен ред, законност,
местно самоуправление и общинска собственост“.

прие

След извършеното поименно гласуване, Общински съвет-Радомир
Р Е Ш Е Н И Е № 176

1. ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-РАДОМИР, на основание чл.21, ал.1,т.8
от ЗМСМА, чл.14, ал.7 от Закона за общинската собственост и
във връзка с чл.23 от Наредба за общинската собственост, чл.16,
ал.1,т.11 от Наредба за търговските дружества с общинско
участие, ДАВА СЪГЛАСИЕ за отдаване под наем чрез публично
оповестен търг с явно наддаване на свободните помещения
/кабинети/, находящи се на първия етаж в североизточното крило
в сградата на поликлиниката, актувана с АОС № 221/24.02.2000 г. –
публична общинска собственост, а именно: бивш кабинет на
главен лекар с площ от 27 кв.м., при първоначална месечна наемна
цена в размер на 162 лв./сто шестдесет и два лева/ без включен
ДДС, определена на основание чл.3 от Тарифа за определяне на
наемните цени на общински имоти на територията на Община
Радомир, отдавани под наем по реда на Наредба за общинската
собственост и утвърдена от Общински съвет-Радомир за
извършване на медицинска дейност, за срок от 5 години.
2. ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-РАДОМИР ВЪЗЛАГА на кмета на
Община Радомир да проведе процедурата по търга, съгласно
Наредба за общинската собственост и сключи договори със
спечелилите търга.

3. По искане на наемателя, съгласно чл.23, ал.7 от Наредба за
общинската собственост, договорът може да бъде продължен за
срок до 10 години, съгласно § 78, ал.2 от ПЗР на ЗОС с решение на
общинския съвет, при условие, че към момента на искането
наемателят няма задължения по договора и отговаря на
изискванията, предвидени в Закона за общинската собственост и
в Наредба за общинската собственост.
4. Сумата от наема на отдаденото помещение следва да
постъпва в касата на МБАЛ-Радомир ЕООД или по банковата
сметка на търговското дружество.
/общ брой съветници-21, присъствали по време на поименното гласуване – 20/
/”за”- 20,“против”- няма, “въздържал се”- няма/

СВЕТОСЛАВ КИРИЛОВ/П/
Председател на Общински съвет-Радомир

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РАДОМИР
град Радомир 2400, площад ”Свобода” № 20,
тел./факс: 359 777 823 70, тел: 359 777 80 080
e-mail: obs_radomir@abv.bg

Р Е Ш Е Н И Е № 177
17.10.2019 г.
П Р О Т О К О Л № 11
Общински съвет-Радомир на свое заседание, проведено на 17.10.2019г. , обсъди
втора точка от дневния ред–Докладни записки, Докладна записка, вх.№ С205/08.10.2019 г., относно отпускане на финансова помощ на Елин Занов Асенов от
град Радомир, с вносител: инж.Димитър Димитров-заместник кмет на Община
Радомир /оправомощен със Заповед № 743/20.09.2019 година на кмета на Община
Радомир/, както и становищата на ПК“Бюджет, финанси и инвестиционна
политика“ и ПК „Здравеопазване, социална политика, образование, наука, култура и
духовни дейности“.

След извършеното поименно гласуване, на основание чл.11, ал.1 и
ал.2 от ЗСП, чл.21, ал.1,т.23 от ЗМСМА и чл.2, ал.1 от Правила за
отпускане на еднократни помощи, Общински съвет-Радомир прие
Р Е Ш Е Н И Е № 177

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-РАДОМИР ДАВА СЪГЛАСИЕ да бъде
отпусната финансова помощ в размер на 1120 лева на Елин Занов
Асенов от град Радомир, ул.“Училищна“ № 19.
/общ брой съветници-21, присъствали по време на поименното гласуване – 20/
/”за”- 20,“против”- няма, “въздържал се”- няма/

СВЕТОСЛАВ КИРИЛОВ/П/
Председател на Общински съвет-Радомир

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РАДОМИР
град Радомир 2400, площад ”Свобода” № 20,
тел./факс: 359 777 823 70, тел: 359 777 80 080
e-mail: obs_radomir@abv.bg

Р Е Ш Е Н И Е № 178
17.10.2019 г.
П Р О Т О К О Л № 11
Общински съвет-Радомир на свое заседание, проведено на 17.10.2019г. , обсъди
втора точка от дневния ред–Докладни записки, Докладна записка, вх.№ С206/09.10.2019 г., относно отпускане на финансова помощ на Росица Христанова
Златева-Шалева от град Радомир, с вносител: инж.Димитър Димитров-заместник
кмет на Община Радомир /оправомощен със Заповед № 743/20.09.2019 година на кмета
на Община Радомир/, както и становищата на ПК“Бюджет, финанси и
инвестиционна политика“ и ПК „Здравеопазване, социална политика, образование,
наука, култура и духовни дейности“.

След извършеното поименно гласуване, на основание чл.11, ал.1 и
ал.2 от ЗСП, чл.21, ал.1,т.23 от ЗМСМА и чл.2, ал.1 от Правила за
отпускане на еднократни помощи, Общински съвет-Радомир прие
Р Е Ш Е Н И Е № 178

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-РАДОМИР ДАВА СЪГЛАСИЕ да бъде
отпусната финансова помощ в размер на 560 лева на Росица
Христанова Златева – Шалева от град Радомир, ж.к.“Автогара“
бл.8, ет.3, ап.9.
/общ брой съветници-21, присъствали по време на поименното гласуване – 20/
/”за”- 20,“против”- няма, “въздържал се”- няма/

СВЕТОСЛАВ КИРИЛОВ/П/
Председател на Общински съвет-Радомир

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РАДОМИР
град Радомир 2400, площад ”Свобода” № 20,
тел./факс: 359 777 823 70, тел: 359 777 80 080
e-mail: obs_radomir@abv.bg

Р Е Ш Е Н И Е № 179
17.10.2019 г.
П Р О Т О К О Л № 11
Общински съвет-Радомир на свое заседание, проведено на 17.10.2019г. , обсъди
втора точка от дневния ред–Докладни записки, Докладна записка, вх.№ С210/14.10.2019 г., относно приемане на нова Наредба за придобиване, притежаване,
отглеждане на домашни и селскостопански животни на територията на Община
Радомир, с вносител: инж.Димитър Димитров-заместник кмет на Община Радомир
/оправомощен със Заповед № 743/20.09.2019 година на кмета на Община Радомир/,
както и становищата на ПК „Стопанска политика, земеделие, гори, екология,
устройство на територията, строителство, транспорт, приватизационен и
следприватизационен контрол“ и ПК“Обществен ред, законност, местно
самоуправление и общинска собственост“.

След станалите разисквания и извършеното поименно гласуване,
Общински съвет-Радомир прие
Р Е Ш Е Н И Е № 179

I.ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-РАДОМИР, на основание чл.21, ал.2
от ЗМСМА и чл.178 от Закона за ветеринарномедицинската
дейност
и
във
връзка
с
чл.76,
ал.3
и
чл.79
от
Административнопроцесуален кодекс, ОТМЕНЯ Наредба за
придобиване, притежаване, отглеждане и регистрация на домашни
животни на територията на община Радомир от 2008 година,
приета с Решение № 205 по Протокол № 12 от заседание на
Общински съвет-Радомир, проведено на 12.09.2008 година и
ПРИЕМА нова Наредба за придобиване, притежаване, отглеждане
на домашни и селскостопански животни на територията на
община Радомир.
II. ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-РАДОМИР ПРОМЕНЯ текста на
чл.7, ал.7,8 и 9 от проекта на Наредба за придобиване,
притежаване, отглеждане на домашни и селскостопански животни
на територията на община Радомир, както следва:
ТЕКСТЪТ: /7/В самостоятелен УПИ могат да се отглеждат
до три броя кучета, за които не се изисква регистрация по чл.137
от ЗВД.

ДА СЕ ЧЕТЕ: /7/ В самостоятелен УПИ могат да се
отглеждат до три броя кучета, над четиримесечна възраст, за
които не се изисква регистрация по чл.137 от ЗВД. Изключения от
този брой са кучета, ненавършили видо-специфичната възраст за
отделяне от родители, които живеят заедно с майките си.
ТЕКСТЪТ: /8/ В съсобствена свободна дворна площ от УПИ,
всеки един от съсобствениците има право да отглежда до два броя
кучета със съгласието на всички собственици, изразено в
декларация с нотариална заверка на подписите.
ДА СЕ ЧЕТЕ: /8/ В съсобствена свободна дворна площ от УПИ
всеки един от съсобствениците има право да отглежда до два броя
кучета над четиримесечна възраст със съгласието на всички
собственици, изразено в декларация с нотариална заверна на
подписите. Изключения от този брой са кучета ненавършили
видово-специфичната възраст за отделяне от родители, които
живеят заедно с майките си.
ТЕКСТЪТ: /9/ В реално обособена част от УПИ може да се
отглеждат до два броя кучета.
ДА СЕ ЧЕТЕ: /9/В реално обособена част от УПИ може да се
отглеждат до два броя кучета над четиримесечна възраст.
Изключения от този брой са кучета ненавършили видовоспецифичната възраст за отделяне от родители, които живеят
заедно с майките си.
III. ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-РАДОМИР ВЪЗЛАГА на кмета на
Община Радомир да извърши всички действия за изпълнение на
решението.
IV.В 3-дневен срок от датата на влизане в сила на
настоящото решение Наредбата за придобиване, притежаване,
отглеждане на домашни и селскостопански животни на
територията на Община Радомир да бъде публикувана на
интернет страницата на общината.
/общ брой съветници-21, присъствали по време на поименното гласуване – 19/
/”за”- 19,“против”- няма, “въздържал се”- няма/

СВЕТОСЛАВ КИРИЛОВ/П/
Председател на Общински съвет-Радомир

