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 № 50
24.04.2018 г.
ПРОТОКОЛ №4
Общински съвет-Радомир на свое заседание, проведено на 24.04.2018г. ,
обсъди първа точка от дневния ред –Докладни записки,Отчет за изпълнение
на годишната програма за работа на НЧ „Христо Ботев-1928г.“ село
Копаница, Община Радомир за 2017 година, вх.№ С-59/22.03.2018 г.,с вносител:
Г.Владимиров – председател на читалищното настоятелство, както и
становищата на ПК „Здравеопазване, социална политика, образование, наука,
култура и духовни дейности“ и ПК“Бюджет, финанси и инвестиционна
политика“.

След станалите разисквания и извършеното поименно гласуване,
на основание чл.26а, ал.4 от Закона за народните читалища, Общински
съвет-Радомир прие
Р Е Ш Е Н И Е № 50
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-РАДОМИР ПРИЕМА отчет за
осъществените дейности в изпълнение на годишната програма за
развитие на читалищната дейност и отчет за изразходваните
средства през 2017 година на НЧ „Христо Ботев-1928г.“ село
Копаница, Община Радомир.
/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: 359 777 824 90, тел: 359 777 80 080
e-mail: obs_radomir@abv.bg

Р Е Ш Е Н И Е № 51
24.04.2018 г.
ПРОТОКОЛ №4
Общински съвет-Радомир на свое заседание, проведено на 24.04.2018г. ,
обсъди първа точка от дневния ред –Докладни записки,Отчет за изпълнение
на годишната програма за работа на НЧ „Христо Ботев-1928г.“ град Радомир
кв.“Върба“ за 2017 година, вх.№ С-60/26.03.2018 г.,с вносител: Ценка Цонева –
председател на читалищното настоятелство, както и становищата на ПК
„Здравеопазване, социална политика, образование, наука, култура и духовни
дейности“ и ПК“Бюджет, финанси и инвестиционна политика“.

След станалите разисквания и извършеното поименно гласуване,
на основание чл.26а, ал.4 от Закона за народните читалища, Общински
съвет-Радомир прие
Р Е Ш Е Н И Е № 51

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-РАДОМИР ПРИЕМА отчет за
осъществените дейности в изпълнение на годишната програма за
развитие на читалищната дейност и отчет за изразходваните
средства през 2017 година на НЧ „Христо Ботев-1928г.“ град
Радомир, кв.“Върба“.
/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: 359 777 824 90, тел: 359 777 80 080
e-mail: obs_radomir@abv.bg

Р Е Ш Е Н И Е № 52
24.04.2018 г.
ПРОТОКОЛ №4
Общински съвет-Радомир на свое заседание, проведено на 24.04.2018г. ,
обсъди първа точка от дневния ред –Докладни записки,Отчет за изпълнение
на годишната програма за работа на НЧ „Народна просвета-1945г.“ село
Червена могила, Община Радомир за 2017 година, вх.№ С-61/27.03.2018 г.,с
вносител: Златка Деянова – председател на читалищното настоятелство,
както и становищата на ПК „Здравеопазване, социална политика,
образование, наука, култура и духовни дейности“ и ПК“Бюджет, финанси и
инвестиционна политика“.

След станалите разисквания и извършеното поименно гласуване,
на основание чл.26а, ал.4 от Закона за народните читалища, Общински
съвет-Радомир прие
Р Е Ш Е Н И Е № 52
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-РАДОМИР ПРИЕМА отчет за
осъществените дейности в изпълнение на годишната програма за
развитие на читалищната дейност и отчет за изразходваните
средства през 2017 година на НЧ „Народна просвета 1945 г.“ село
Червена могила, Община Радомир.
/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: 359 777 824 90, тел: 359 777 80 080
e-mail: obs_radomir@abv.bg

Р Е Ш Е Н И Е № 53
24.04.2018 г.
ПРОТОКОЛ №4
Общински съвет-Радомир на свое заседание, проведено на 24.04.2018г. ,
обсъди първа точка от дневния ред –Докладни записки,Отчет за изпълнение
на годишната програма за работа на НЧ „Светлина-1936г.“ село Прибой,
Община Радомир за 2017 година, вх.№ С-62/28.03.2018 г.,с вносител: Николай
Андонов – председател на читалищното настоятелство, както и
становищата на ПК „Здравеопазване, социална политика, образование, наука,
култура и духовни дейности“ и ПК“Бюджет, финанси и инвестиционна
политика“.

След станалите разисквания и извършеното поименно гласуване,
на основание чл.26а, ал.4 от Закона за народните читалища, Общински
съвет-Радомир прие
Р Е Ш Е Н И Е № 53

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-РАДОМИР ПРИЕМА отчет за
осъществените дейности в изпълнение на годишната програма за
развитие на читалищната дейност и отчет за изразходваните
средства през 2017 година на НЧ „Светлина-1936г.“ село Прибой,
Община Радомир.
/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: 359 777 824 90, тел: 359 777 80 080
e-mail: obs_radomir@abv.bg

Р Е Ш Е Н И Е № 54
24.04.2018 г.
ПРОТОКОЛ №4
Общински съвет-Радомир на свое заседание, проведено на 24.04.2018г. ,
обсъди първа точка от дневния ред –Докладни записки,Отчет за изпълнение
на годишната програма за работа на НЧ „Светлина-1925г.“ село Дебели лаг,
Община Радомир за 2017 година, вх.№ С-63/28.03.2018 г.,с вносител: Роза
Кръстева – председател на читалищното настоятелство, както и
становищата на ПК „Здравеопазване, социална политика, образование, наука,
култура и духовни дейности“ и ПК“Бюджет, финанси и инвестиционна
политика“.

След станалите разисквания и извършеното поименно гласуване,
на основание чл.26а, ал.4 от Закона за народните читалища, Общински
съвет-Радомир прие
Р Е Ш Е Н И Е № 54
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-РАДОМИР ПРИЕМА отчет за
осъществените дейности в изпълнение на годишната програма за
развитие на читалищната дейност и отчет за изразходваните
средства през 2017 година на НЧ „Светлина-1925г.“ село Дебели лаг,
Община Радомир.
/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: 359 777 824 90, тел: 359 777 80 080
e-mail: obs_radomir@abv.bg

Р Е Ш Е Н И Е № 55
24.04.2018 г.
ПРОТОКОЛ №4
Общински съвет-Радомир на свое заседание, проведено на 24.04.2018г. ,
обсъди първа точка от дневния ред –Докладни записки,Отчет за изпълнение
на годишната програма за работа на НЧ „Напредък-1915г.“ село Стефаново,
Община Радомир за 2017 година, вх.№ С-64/28.03.2018 г.,с вносител: Славчо
Гебрев – председател на читалищното настоятелство, както и
становищата на ПК „Здравеопазване, социална политика, образование, наука,
култура и духовни дейности“ и ПК“Бюджет, финанси и инвестиционна
политика“.

След станалите разисквания и извършеното поименно гласуване,
на основание чл.26а, ал.4 от Закона за народните читалища, Общински
съвет-Радомир прие
Р Е Ш Е Н И Е № 55
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-РАДОМИР ПРИЕМА отчет за
осъществените дейности в изпълнение на годишната програма за
развитие на читалищната дейност и отчет за изразходваните
средства през 2017 година на НЧ „Напредък 1915г.“ село
Стефаново, Община Радомир.
/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: 359 777 824 90, тел: 359 777 80 080
e-mail: obs_radomir@abv.bg

Р Е Ш Е Н И Е № 56
24.04.2018 г.
ПРОТОКОЛ №4
Общински съвет-Радомир на свое заседание, проведено на 24.04.2018г. ,
обсъди първа точка от дневния ред –Докладни записки,Отчет за изпълнение
на годишната програма за работа на НЧ „Просвета 1928г.“ село Кондофрей,
Община
Радомир
за
2017
година,
вх.№
С-65/29.03.2018
г.,с
вносител:М.Миланова – председател на читалищното настоятелство, както
и становищата на ПК „Здравеопазване, социална политика, образование,
наука, култура и духовни дейности“ и ПК“Бюджет, финанси и инвестиционна
политика“.

След станалите разисквания и извършеното поименно гласуване,
на основание чл.26а, ал.4 от Закона за народните читалища, Общински
съвет-Радомир прие
Р Е Ш Е Н И Е № 56

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-РАДОМИР ПРИЕМА отчет за
осъществените дейности в изпълнение на годишната програма за
развитие на читалищната дейност и отчет за изразходваните
средства през 2017 година на НЧ „Просвета 1928 г.“ село
Кондофрей, Община Радомир.
/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: 359 777 824 90, тел: 359 777 80 080
e-mail: obs_radomir@abv.bg

Р Е Ш Е Н И Е № 57
24.04.2018 г.
ПРОТОКОЛ №4
Общински съвет-Радомир на свое заседание, проведено на 24.04.2018г. ,
обсъди първа точка от дневния ред –Докладни записки,Отчет за изпълнение
на годишната програма за работа на НЧ „Благой Попов 1927г.“ село Дрен,
Община Радомир за 2017 година, вх.№ С-66/29.03.2018г.,с вносител:Фиданка
Рударска – председател на читалищното настоятелство, както и
становищата на ПК „Здравеопазване, социална политика, образование, наука,
култура и духовни дейности“ и ПК“Бюджет, финанси и инвестиционна
политика“.

След станалите разисквания и извършеното поименно гласуване,
на основание чл.26а, ал.4 от Закона за народните читалища, Общински
съвет-Радомир прие
Р Е Ш Е Н И Е № 57
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-РАДОМИР ПРИЕМА отчет за
осъществените дейности в изпълнение на годишната програма за
развитие на читалищната дейност и отчет за изразходваните
средства през 2017 година на НЧ „Благой Попов 1927 г.“ село Дрен,
Община Радомир.
/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: 359 777 824 90, тел: 359 777 80 080
e-mail: obs_radomir@abv.bg

Р Е Ш Е Н И Е № 58
24.04.2018 г.
ПРОТОКОЛ №4
Общински съвет-Радомир на свое заседание, проведено на 24.04.2018г. ,
обсъди първа точка от дневния ред –Докладни записки,Отчет за изпълнение
на годишната програма за работа на НЧ „Отец Паисий 1927г.“ село Извор,
Община Радомир за 2017 година, вх.№ С-67/29.03.2018г.,с вносител:Румен
Мирчев – председател на читалищното настоятелство, както и
становищата на ПК „Здравеопазване, социална политика, образование, наука,
култура и духовни дейности“ и ПК“Бюджет, финанси и инвестиционна
политика“.

След станалите разисквания и извършеното поименно гласуване,
на основание чл.26а, ал.4 от Закона за народните читалища, Общински
съвет-Радомир прие
Р Е Ш Е Н И Е № 58
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-РАДОМИР ПРИЕМА отчет за
осъществените дейности в изпълнение на годишната програма за
развитие на читалищната дейност и отчет за изразходваните
средства през 2017 година на НЧ „Отец Паисий 1927 г.“ село Извор,
Община Радомир.
/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: 359 777 824 90, тел: 359 777 80 080
e-mail: obs_radomir@abv.bg

Р Е Ш Е Н И Е № 59
24.04.2018 г.
ПРОТОКОЛ №4
Общински съвет-Радомир на свое заседание, проведено на 24.04.2018г. ,
обсъди първа точка от дневния ред –Докладни записки,Отчет за изпълнение
на годишната програма за работа на НЧ „Климент Охридски 1915г.“ село
Долни Раковец, Община Радомир за 2017 година, вх.№ С-68/29.03.2018г.,с
вносител: Симеон Исачки – председател на читалищното настоятелство,
както и становищата на ПК „Здравеопазване, социална политика,
образование, наука, култура и духовни дейности“ и ПК“Бюджет, финанси и
инвестиционна политика“.

След станалите разисквания и извършеното поименно гласуване,
на основание чл.26а, ал.4 от Закона за народните читалища, Общински
съвет-Радомир прие
Р Е Ш Е Н И Е № 59

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-РАДОМИР ПРИЕМА отчет за
осъществените дейности в изпълнение на годишната програма за
развитие на читалищната дейност и отчет за изразходваните
средства през 2017 година на НЧ „Климент Охридски 1915 г.“ село
Долни Раковец, Община Радомир.
/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: 359 777 824 90, тел: 359 777 80 080
e-mail: obs_radomir@abv.bg

Р Е Ш Е Н И Е № 60
24.04.2018 г.
ПРОТОКОЛ №4
Общински съвет-Радомир на свое заседание, проведено на 24.04.2018г. ,
обсъди първа точка от дневния ред –Докладни записки,Отчет за изпълнение
на годишната програма за работа на НЧ „Евлоги Агайн 1927г.“ село Владимир,
Община Радомир за 2017 година, вх.№ С-69/29.03.2018г.,с вносител: Сашко
Кармиджанов – председател на читалищното настоятелство, както и
становищата на ПК „Здравеопазване, социална политика, образование, наука,
култура и духовни дейности“ и ПК“Бюджет, финанси и инвестиционна
политика“.

След станалите разисквания и извършеното поименно гласуване,
на основание чл.26а, ал.4 от Закона за народните читалища, Общински
съвет-Радомир прие
Р Е Ш Е Н И Е № 60
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-РАДОМИР ПРИЕМА отчет за
осъществените дейности в изпълнение на годишната програма за
развитие на читалищната дейност и отчет за изразходваните
средства през 2017 година на НЧ „Евлоги Агайн 1927 г.“ село
Владимир, Община Радомир.
/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: 359 777 824 90, тел: 359 777 80 080
e-mail: obs_radomir@abv.bg

Р Е Ш Е Н И Е № 61
24.04.2018 г.
ПРОТОКОЛ №4
Общински съвет-Радомир на свое заседание, проведено на 24.04.2018г. ,
обсъди първа точка от дневния ред –Докладни записки,Отчет за изпълнение
на годишната програма за работа на НЧ „Напредък 1895г.“ град Радомир,
Община Радомир за 2017 година, вх.№ С-70/30.03.2018г.,с вносител: Георги
Щалиянов – председател на читалищното настоятелство, както и
становищата на ПК „Здравеопазване, социална политика, образование, наука,
култура и духовни дейности“ и ПК“Бюджет, финанси и инвестиционна
политика“.

След станалите разисквания и извършеното поименно гласуване,
на основание чл.26а, ал.4 от Закона за народните читалища, Общински
съвет-Радомир прие
Р Е Ш Е Н И Е № 61
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-РАДОМИР ПРИЕМА отчет за
осъществените дейности в изпълнение на годишната програма за
развитие на читалищната дейност и отчет за изразходваните
средства през 2017 година на НЧ „Напредък 1895 г.“град Радомир.
/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: 359 777 824 90, тел: 359 777 80 080
e-mail: obs_radomir@abv.bg

Р Е Ш Е Н И Е № 62
24.04.2018 г.
ПРОТОКОЛ №4
Общински съвет-Радомир на свое заседание, проведено на 24.04.2018г. ,
обсъди първа точка от дневния ред –Докладни записки,Отчет за изпълнение
на годишната програма за работа на НЧ „Васил Левски 1916г.“ село Кленовик,
Община Радомир за 2017 година, вх.№ С-71/30.03.2018г.,с вносител: Мариана
Симеонова – председател на читалищното настоятелство, както и
становищата на ПК „Здравеопазване, социална политика, образование, наука,
култура и духовни дейности“ и ПК“Бюджет, финанси и инвестиционна
политика“.

След станалите разисквания и извършеното поименно гласуване,
на основание чл.26а, ал.4 от Закона за народните читалища, Общински
съвет-Радомир прие
Р Е Ш Е Н И Е № 62
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-РАДОМИР ПРИЕМА отчет за
осъществените дейности в изпълнение на годишната програма за
развитие на читалищната дейност и отчет за изразходваните
средства през 2017 година на НЧ „Васил Левски 1916 г.“ село
Кленовик, Община Радомир.
/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: 359 777 824 90, тел: 359 777 80 080
e-mail: obs_radomir@abv.bg

Р Е Ш Е Н И Е № 63
24.04.2018 г.
ПРОТОКОЛ №4
Общински съвет-Радомир на свое заседание, проведено на 24.04.2018г. ,
обсъди първа точка от дневния ред –Докладни записки,Отчет за изпълнение
на годишната програма за работа на НЧ „Никола Павлов Корчев 1928г.“ село
Долна Диканя, Община Радомир за 2017 година, вх.№ С-72/30.03.2018г.,с
вносител: Елинчо Колев – председател на читалищното настоятелство,
както и становищата на ПК „Здравеопазване, социална политика,
образование, наука, култура и духовни дейности“ и ПК“Бюджет, финанси и
инвестиционна политика“.

След станалите разисквания и извършеното поименно гласуване,
на основание чл.26а, ал.4 от Закона за народните читалища, Общински
съвет-Радомир прие
Р Е Ш Е Н И Е № 63

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-РАДОМИР ПРИЕМА отчет за
осъществените дейности в изпълнение на годишната програма за
развитие на читалищната дейност и отчет за изразходваните
средства през 2017 година на НЧ „Никола Павлов Корчев 1928 г.“
село Долна Диканя, Община Радомир.
/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: 359 777 824 90, тел: 359 777 80 080
e-mail: obs_radomir@abv.bg

Р Е Ш Е Н И Е № 64
24.04.2018 г.
ПРОТОКОЛ №4
Общински съвет-Радомир на свое заседание, проведено на 24.04.2018г. ,
обсъди първа точка от дневния ред –Докладни записки,Отчет за изпълнение
на годишната програма за работа на НЧ „Благой Гебрев 1905г.“ село Друган,
Община Радомир за 2017 година, вх.№ С-73/30.03.2018г.,с вносител: Евдокия
Пиперкова – председател на читалищното настоятелство, както и
становищата на ПК „Здравеопазване, социална политика, образование, наука,
култура и духовни дейности“ и ПК“Бюджет, финанси и инвестиционна
политика“.

След станалите разисквания и извършеното поименно гласуване,
на основание чл.26а, ал.4 от Закона за народните читалища, Общински
съвет-Радомир прие
Р Е Ш Е Н И Е № 64
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-РАДОМИР ПРИЕМА отчет за
осъществените дейности в изпълнение на годишната програма за
развитие на читалищната дейност и отчет за изразходваните
средства през 2017 година на НЧ „Благой Гебрев 1905 г.“ село
Друган, Община Радомир.
/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: 359 777 824 90, тел: 359 777 80 080
e-mail: obs_radomir@abv.bg

Р Е Ш Е Н И Е № 65
24.04.2018 г.
ПРОТОКОЛ №4
Общински съвет-Радомир на свое заседание, проведено на 24.04.2018г. ,
обсъди първа точка от дневния ред –Докладни записки,Докладна записка, вх.№
С-75/13.04.2018 г., относно награда „Радомир“ в системата на образованието
и културата,с вносител: д-р Кирил Ангелов – 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 станалите разисквания и извършеното поименно гласуване,
на основание Статут на награда „Радомир“, Общински съвет-Радомир
прие
Р Е Ш Е Н И Е № 65
I. ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-РАДОМИР НАГРАЖДАВА с
награда „Радомир“ в системата на образованието и културата,
както следва:
1.Сфера „Ученик на годината“ – начален етап на основно
образование в общообразователната подготовка – Виктория
Вескова Венчова – ученичка от III“а“ клас на НУ „Архимандрит
Зиновий“ град Радомир.
2.Сфера „Ученик на годината“ – прогимназиален етап на
основно образование в общообразователна подготовка – Виктория
Емилова Иванова – ученичка от VI“а“ клас на ОУ „Христо
Смирненски“ град Радомир.
3.Сфера „Ученик на годината“ в профилираната и
професионалната подготовка – Станислав Бисеров Стоянов –
ученик в XII“а“клас на СУ „Св.Св.Кирил и Методий“ град Радомир.
4.Сфера „Учител на годината“ в общообразователната
подготовка – Лариса Кирилова – учител по музика в НУ
„Архимандрит Зиновий“и ЦПЛР-ОДК-град Радомир.

5. Сфера „Учител на годината“ в профилираната и
професионалната подготовка – инж.Диана Радева Иванова –
старши учител ПГТ „Юрий Гагарин“ – град Радомир.
6.Сфера „Деец на културата на годината“ – Милена
Георгиева Владимирова – служител в отдел „Култура,
образование, социални дейности и спорт“ в Община Радомир.
II.ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-РАДОМИР ОПРЕДЕЛЯ:
1.За „Учител на годината“ в общообразователна,
профилирана и професионална подготовка награда в размер на 300
/триста/ лева.
2.За „Деец на културата“ парична награда в размер на 300
/триста/ лева.
3.За „Ученик на годината“ в общообразователна,
профилирана и професионална подготовка награда в размер на 200
/двеста/ лева.
/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: 359 777 824 90, тел: 359 777 80 080
e-mail: obs_radomir@abv.bg

Р Е Ш Е Н И Е № 66
24.04.2018 г.
ПРОТОКОЛ №4
Общински съвет-Радомир на свое заседание, проведено на 24.04.2018г. ,
обсъди първа точка от дневния ред –Докладни записки,Докладна записка, вх.№
С-76/13.04.2018 г., относно награждаване на културни и просветни дейци,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.33 от
Наредба за символите, почетните знаци и звания на град Радомир и във връзка с
докладни записки, подадени от ръководителите на институциите в системата на
културата и образованието, по повод 24 май – Ден на българската просвета и
култура и на славянската писменост, Общински съвет-Радомир прие

Р Е Ш Е Н И Е № 66
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-РАДОМИР НАГРАЖДАВА с почетна
грамота за заслуги към град Радомир в областта на
образованието и културата, както следва:
1. Първолетка Кирилова Григорова - ст. учител в ДГ „ Осми
март“ – Радомир
2. Кунка Владимирова Илиева - ст. учител в ДГ „ Слънце“ –
Радомир
3. Ева Йорданова Крюгерова – педагогически съветник в ДГ „
Слънце“ – Радомир
4. Таня Василева Русинова - учител – ДГ „ Радомирче“ –
Радомир
5. Искра Божидарова Георгиева - ст. учител – ДГ „ Радомирче“
– Радомир
6. Радка Антонова Георгиева - ст. учител НУ „ Архимандрит
Зиновий“ – Радомир
7. Надежда Стоянова Стоянчова – учител - НУ „
Архимандрит Зиновий“ – Радомир
8. Станка Йорданова Крумова – ст. учител по Изобразително
изкуство – ОУ „Христо Смирненски“ – Радомир

9. Пламен Янков Чаушев – ст. учител по ФВС - ОУ „Христо
Смирненски“ – гр. Радомир
10.Марияна Божидарова Драгомирова - учител начален етап
на основното образование / I- IV клас /- ПИГ в ОУ „Христо
Смирненски“ – гр. Радомир
11.Борислава Иванова Борисова – Назърска - учител начален
етап на основното образование / I- IV клас /- ПИГ в ОУ
„Христо Смирненски“ – гр. Радомир
12.Лидия Максимовна Рангелова - ст. учител – ОУ Христо
Ботев“ с. Гълъбник, община Радомир
13.Стоил Александров Йорданов - учител в ОУ „Иван Вазов“ с.
Извор, община Радомир
14.Ива Димитрова Иванова – ст. учител - ПИГ в ОУ „ Христо
Ботев“ с. Дрен, община Радомир
15.Доротея Георгиева Андонова - Костадинова – гл. учител по
Български език и литература - СУ „ Св. Св. Кирил и
Методий“ – Радомир
16.Иванка Любомирова Янкова – ст. учител по математика СУ „ Св. Св. Кирил и Методий“ – гр. Радомир
17.Калина Славчева Станкова – учител по информатика и
информационни технологии - СУ „ Св. Св. Кирил и Методий“
– гр. Радомир
18.Милена Иванова Попова – учител по английски език - ТПГ
„Никола Йонков Вапцаров“ – гр. Радомир
19.Юлиан Иванов Ситарски – ст. учител по история и
цивилизации - ТПГ „Никола Йонков Вапцаров“ – гр. Радомир
20.Николай Стоянов Стоилов - учител по ФВС - ТПГ „Никола
Йонков Вапцаров“ –гр. Радомир
21.Полина Росенова Новева – учител по Български език и
литература - ТПГ „Никола Йонков Вапцаров“ – гр.Радомир
22.инж. Валентина Николова Алексова ст. учител – ПГТ
„Юрий Гагарин“ - Радомир
23.Милена Иванова Миланова - председател - НЧ „Просвета 1928г.“ с. Кондофрей, общ. Радомир
24.Светла Петрова Василева - секретар - НЧ „ Просвета 1928г.“ с. Кондофрей, общ. Радомир
25.Генчо Андонов Владимиров – председател – НЧ „ Христо
Ботев - 1928г.“
с. Копаница, общ. Радомир
26.Василка Кирилова Николова – секретар - НЧ „Христо Ботев
– 1928г.“ с. Копаница, общ. Радомир

27.Елинчо Йорданов Колев - председател – НЧ „Никола Корчев
– 1928г.“ - с. Долна Диканя, общ. Радомир
28.Аделина Първанова Иванова - секретар - НЧ „Никола Корчев
– 1928г.“ - с. Долна Диканя, общ. Радомир
29.Ценка Любенова Цонева - председател – НЧ „Христо Ботев
– 1928г.“ кв. Върба, гр. Радомир
30.Мариана Стоянова Балабанова – секретар – НЧ „Христо
Ботев – 1928г.“ кв. Върба, гр. Радомир

/общ брой съветници-21, присъствали по време на гласуването– 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: 359 777 824 90, тел: 359 777 80 080
e-mail: obs_radomir@abv.bg

Р Е Ш Е Н И Е № 67
24.04.2018 г.
ПРОТОКОЛ №4
Общински съвет-Радомир на свое заседание, проведено на 24.04.2018г. ,
обсъди първа точка от дневния ред –Докладни записки,Докладна записка, вх.№
С-77/13.04.2018 г., относно награди на ученици, завършващи средно
образование,с вносител: Пламен Алексиев-кмет на Община Радомир, както и
становищата на ПК „Здравеопазване, социална политика, образование, наука,
култура и духовни дейности“ и ПК „Бюджет, финанси и инвестиционна
политика“.

След извършеното поименно гласуване, съгласно Решение №
143/12.10.2006 г. на Общински съвет-Радомир и постъпили докладни
записки от директорите на училищата, Общински съвет-Радомир прие
Р Е Ш Е Н И Е № 67

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-РАДОМИР НАГРАЖДАВА с грамота
за отличен успех и парична награда в размер на 150 лева следните
ученици:
1. Ангела Георгиева Ангелова – ученичка в СУ „ Св.Св. Кирил и
Методий“ град Радомир
2. Ива Иванова Ризова– ученичка в СУ „ Св.Св. Кирил и
Методий“ град Радомир
3. Борислав Бориславов Николов – ученик в СУ „ Св.Св. Кирил и
Методий“ град Радомир
4. Синтия Борисова Борисова – ученичка в СУ „ Св.Св. Кирил и
Методий“ град Радомир
5. Станислав Бисеров Стоянов – ученик в СУ „ Св.Св. Кирил и
Методий“ град Радомир
6. Александрина Димитрова Александрова - ученичка в ТПГ
„Никола Йонков Вапцаров“ - град Радомир
7. Мартина Йорданова Дойчинова - ученичка в ТПГ „Никола
Йонков Вапцаров“ - град Радомир
8. Виктория Венелинова Дончева - ученичка в ТПГ „Никола
Йонков Вапцаров“
- град Радомир

9. Явор Данаилов Борисов - ученик в ПГТ „ Юрий Гагарин“ –
град Радомир
10. Любослава Ангелова Атанасова - ученичка в ПГТ „ Юрий
Гагарин“ – град Радомир
11.Андрей Андреев Димитров - ученик в ПГТ „ Юрий Гагарин“ –
град Радомир
/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: 359 777 824 90, тел: 359 777 80 080
e-mail: obs_radomir@abv.bg

Р Е Ш Е Н И Е № 68
24.04.2018 г.
ПРОТОКОЛ №4
Общински съвет-Радомир на свое заседание, проведено на 24.04.2018г. ,
обсъди първа точка от дневния ред –Докладни записки,Докладна записка, вх.№
С-78/13.04.2018 г., относно отпускане на финансова помощ на зрелостници –
полусираци випуск 2017/2018 г.,с вносител: Пламен Алексиев-кмет на Община
Радомир, както и становищата на ПК „Здравеопазване, социална политика,
образование, наука, култура и духовни дейности“ и ПК „Бюджет, финанси и
инвестиционна политика“.

След извършеното поименно гласуване, на основание чл.16, ал.1 от
ППЗСП и чл.21, ал.1,т.23 от ЗМСМА, Общински съвет-Радомир прие
Р Е Ш Е Н И Е № 68

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-РАДОМИР ДАВА СЪГЛАСИЕ да бъде отпусната
финансова помощ в размер на 150 лева на зрелостниците:
1. Мартин Боянов Димитров - XII „в“ клас на ТПГ „Н. Й. Вапцаров“ – град
Радомир;
2. Кристиян Калитков Шиячки - XII„а“ клас на ПГТ „Юрий Гагарин“ – град
Радомир;
3. Николета Стефанова Милчова – XII „а“ клас на ПГТ „Юрий Гагарин“ –
град Радомир;
4. Роберто Симеонов Спасов - XII „а“ клас на ПГТ „Юрий Гагарин“ – град
Радомир;
5. Александър Александров Костов - XII „а“ клас на ПГТ „Юрий Гагарин“ –
град Радомир;
/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: 359 777 824 90, тел: 359 777 80 080
e-mail: obs_radomir@abv.bg

Р Е Ш Е Н И Е № 69
24.04.2018 г.
ПРОТОКОЛ №4
Общински съвет-Радомир на свое заседание, проведено на 24.04.2018г. ,
обсъди първа точка от дневния ред –Докладни записки,Докладна записка, вх.№
С-79/13.04.2018 г., относно годишен доклад за наблюдение на изпълнението на
общинския план за развитие на Община Радомир за 2017 г.,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, Общински
съвет-Радомир прие
Р Е Ш Е Н И Е № 69

1. На основание чл.21, ал.1,т.24 от ЗМСМА, чл.23 и чл.24 от
Закона за регионалното развитие, ОБЩИНСКИ СЪВЕТРАДОМИР ОДОБРЯВА годишен доклад за наблюдение на
изпълнението на общинския план за развитие на община Радомир
за 2017 година.
2.На основание чл.91, ал.7 от правилника за приложение на
Закона за регионалното развитие, копие от решението на
общинския съвет и годишния доклад за наблюдение на
изпълнението на общинския план за развитие на община Радомир
за 2017 година да се изпратят на председателя на Областния съвет
за развитие град Перник.
/общ брой съветници-21, присъствали по време на гласуването– 20/
/”за”- 15,“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 № 70
24.04.2018 г.
ПРОТОКОЛ №4
Общински съвет-Радомир на свое заседание, проведено на 24.04.2018г. ,
обсъди първа точка от дневния ред –Докладни записки,Докладна записка, вх.№
С-82/16.04.2018 г., относно изменение на Правилник за организацията и
дейността
на
Общински
съвет-Радомир,
неговите
комисии
и
взаимодействието му с общинската администрация, с вносител: Светослав
Кирилов-председател на ОбС-Радомир, както и становището на 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 № 70

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-РАДОМИР, на основание чл.21, ал.3,
във връзка с чл.25, 26, ал.1 и чл.44, ал.1,т.5 и 16 от ЗМСМА и във
връзка с протест от прокурор при окръжна прокуратура-Перник,
вх.№ ОС-45/16.03.2018 г. ИЗМЕНЯ Правилник за организацията и
дейността на Общински съвет-Радомир, неговите комисии и
взаимодействието му с общинската администрация, приет с
решение на Общински съвет № 26, по протокол № 5/11.12.2015 г.,
изменен и допълнен с решение № 169 по протокол № 12/28.06.2016г.,
както следва:
1.В чл.17, ал.1, т.10 се отменя.
2.В чл.18, ал.1 след „надвишава“ текстът се изменя на „90 на
сто от възнаграждението на кмета на общината“.
3.В чл.25, ал.6 се отменя.
/общ брой съветници-21, присъствали по време на поименното гласуване– 20/
/”за”- 17,“против”- няма, “въздържал се”- 3/

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 № 71
24.04.2018 г.
ПРОТОКОЛ №4
Общински съвет-Радомир на свое заседание, проведено на 24.04.2018г. ,
обсъди първа точка от дневния ред –Докладни записки,Докладна записка, вх.№
С-84/16.04.2018 г., относно издаване на запис на заповед от Община Радомир в
полза на ДФ „Земеделие“, обезпечаващ авансово плащане по договор от
01.12.2017 г. по подмярка 7.2. на мярка 7 за проект на „Реконструкция и
ремонт на ОУ „Христо Смирненски“ град Радомир, сключен между Община
Радомир и ДФ „Земеделие“, с вносител: Пламен Алексиев-кмет на Община
Радомир, както и становището на ПК „Бюджет, финанси и инвестиционна
политика“.

След извършеното поименно гласуване, на основание чл.21, ал.1,т.10
от ЗМСМА, Общински съвет-Радомир прие
Р Е Ш Е Н И Е № 71

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-РАДОМИР:
1. УПЪЛНОМОЩАВА Пламен Станков Алексиев – кмет на Община
Радомир да подпише запис на заповед, без протест и без разноски, платима на
предявяване в полза на ДФ „Земеделие“ в размер на 79 489 лв./седемдесет и
девет хиляди четиристотин осемдесет и девет лева/ за обезпечаване на 100 %
от заявения размер на авансово плащане по договор за предоставяне на
безвъзмездна финансова помощ № 14/07/2/0/00643 от 01.12.2017 г. по подмярка
7.2 на мярка 7 за Проект „Реконструкция и ремонт на ОУ „Христо
Смирненски“ град Радомир“, сключен между Община Радомир и ДФ
„Земеделие“.
2.ВЪЗЛАГА на кмета на Община Радомир да подготви необходимите
документи за получаване на авансовото плащане по договор № 14/07/2/0/00643
и да ги представи пред ДФ „Земеделие“.
/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: 359 777 824 90, тел: 359 777 80 080
e-mail: obs_radomir@abv.bg

Р Е Ш Е Н И Е № 72
24.04.2018 г.
ПРОТОКОЛ №4
Общински съвет-Радомир на свое заседание, проведено на 24.04.2018г. ,
обсъди първа точка от дневния ред –Докладни записки,Докладна записка, вх.№
С-85/17.04.2018 г., относно промяна на наименованието на социалната услуга в
общността „Дневен център за хора с физически увреждания“ – град Радомир,
кв.“Върба“, ул.“Самарско знаме“ № 4, 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.36, ал.2,т.2б от
ППЗСП, чл.21, ал.1,т.23 от ЗМСМА и чл.5, т.15 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 № 72

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-РАДОМИР ПРИЕМА да се извърши
промяна в наименованието на социалната услуга „Дневен център
за хора с физически увреждания“ в „Дневен център за пълнолетни
лица с увреждания“- град Радомир, кв.“Върба“, ул.“Самарско
знаме“ № 4.
/общ брой съветници-21, присъствали по време на гласуването– 19/
/”за”- 19,“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 № 73
24.04.2018 г.
ПРОТОКОЛ №4
Общински съвет-Радомир на свое заседание, проведено на 24.04.2018г. ,
обсъди първа точка от дневния ред –Докладни записки,Докладна записка, вх.№
С-86/17.04.2018 г., относно приемане на общинската програма за закрила на
детето за 2018 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 гласуване, на основание чл.3, ал.1 и ал.3 от
ППЗЗД, чл.21, ал.1,т.23 от ЗМСМА и чл.5, т.15 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 № 73
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-РАДОМИР ПРИЕМА
програма за закрила на детето за 2018 година.

общинската

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

СВЕТОСЛАВ КИРИЛОВ/П/
Председател на Общински съвет-Радомир

