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

РЕШЕНИЕ №3
17.11.2015 г.
ПРОТОКОЛ №2
Общински съвет-Радомир на свое заседание, проведено на 17.11.2015г. ,
обсъди първа точка от дневния ред – Избор на временна комисия за
актуализиране на Правилника за организацията и дейността на Общински
съвет-Радомир, неговите комисии и взаимодействието му с общинската
администрация.
След станалите разисквания и извършеното гласуване, на основание
чл.21, ал.1, т.1 от ЗМСМА, Общински съвет-Радомир прие

РЕШЕНИЕ №3
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-РАДОМИР ИЗБИРА 9-членна временна
комисия в състав:
ПРЕДСЕДАТЕЛ: Светослав Димитров Кирилов
ЧЛЕНОВЕ: 1.Анелия Бойчева Драгомирова
2.Стефан Велинов Андонов
3.Силвия Тонева Тодорова
4.Евгени Христов Ананиев
5.Цветанка Николова Котева
6.Кирил Ангелов Ангелов
7.Нели Василева Николова
8.Симеон Спасов Димитров
която в срок до 24.11.2015 г. да внесе в деловодството на Общински
съвет-Радомир предложение за актуализиране на Правилника за
организацията и дейността на Общински съвет-Радомир,
неговите комисии и взаимодействието му с общинската
администрация.
/общ брой съветници-21, присъствали по време на гласуването – 21/
/”за”- 21, “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

РЕШЕНИЕ №4
17.11.2015 г.
ПРОТОКОЛ №2
Общински съвет-Радомир на свое заседание, проведено на 17.11.2015г. ,
обсъди втора точка от дневния ред – Докладна записка, вх.№ С-205/16.11.2015
г., относно определяне на представител на Община Радомир в Общото
събрание на акционерите на „Многопрофилна болница за активно лечение
„Рахила Ангелова“АД-град Перник, с вносител: Светослав Кириловпредседател на Общински съвет-Радомир
След извършеното гласуване, на основание чл.21, ал.1,т.9 от ЗМСМА,
чл.5, т.11 от Правилник за организацията и дейността на Общински съветРадомир,неговите комисии и взаимодействието му с общинската
администрация и чл.220, във връзка с чл.226 от Търговския закон, Общински
съвет-Радомир прие

РЕШЕНИЕ №4
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-РАДОМИР:
1. ИЗБИРА за представител на Община Радомир в Общото
събрание на акционерите в МБАЛ „Рахила Ангелова“ АД град
Перник Пламен Станков Алексиев-кмет на Община Радомир.
2.УПЪЛНОМОЩАВА Пламен Станков Алексиев-кмет на
Община Радомир да гласува по своя преценка решения, предвидени
за разглеждане в съответното Общо събрание на акционерите на
дружеството, като защитава интересите на Община Радомир
като акционер в лечебното заведение и в съответствие с
разпоредбите на Търговския закон, Устава на акционерното
дружество и Наредбата за упражняване правата на общината
върху общинската част от капитала на търговските дружества.
3. ВЪЗЛАГА на кмета на Община Радомир – представител по
закон да подписва всички необходими документи от името на
Община Радомир, свързани с дейността на МБАЛ „Рахила
Ангелова“АД град Перник, съобразявайки се с нормативната
уредба и в защита правата и интересите на Община Радомир.

4.ОПРЕДЕЛЯ мандат на кмета на Община Радомир –
Пламен Станков Алексиев, като представител на Община
Радомир в МБАЛ „Рахила Ангелова“АД град Перник до края на
мандата на настоящия общински съвет.
5.ЗАДЪЛЖАВА Пламен Станков Алексиев-кмет на Община
Радомир в десетдневен срок от провеждане на съответното Общо
събрание на акционерите в дружеството да внесе доклад в
Общинския съвет относно приетите решения.
/общ брой съветници-21, присъствали по време на гласуването – 21/
/”за”- 21, “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

РЕШЕНИЕ №5
17.11.2015 г.
ПРОТОКОЛ №2
Общински съвет-Радомир на свое заседание, проведено на 17.11.2015г. ,
обсъди трета точка от дневния ред – Докладна записка,вх.№С206/16.11.2015г., относно определяне на представител на Община Радомир в
Общото събрание на „Водоснабдяване и канализация“ООД град Перник, с
вносител: Светослав Кирилов-председател на Общински съвет-Радомир.
След извършеното гласуване, на основание чл.21, а.1,т.9 от ЗМСМА,
чл.5, т.11 от Правилник за организацията и дейността на Общински съветРадомир, неговите комисии и взаимодействието му с общинската
администрация и чл.220, във връзка с чл.226 от Търговския закон, Общински
съвет-Радомир прие

РЕШЕНИЕ №5
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-РАДОМИР:
1.ИЗБИРА за представител на Община Радомир в Общото
събрание на „Водоснабдяване и канализация“ООД град Перник
Пламен Станков Алексиев-кмет на Община Радомир.
2.УПЪЛНОМОЩАВА Пламен Станков Алексиев-кмет на
Община Радомир да гласува по своя преценка решения, предвидени
за разглеждане в съответното Общо събрание на акционерите на
дружеството, като защитава интересите на Община Радомир
като съдружник в дружеството и в съответствие с разпоредбите
на Търговския закон, Устава на дружеството и Наредбата за
упражняване правата на общината върху общинската част от
капитала в търговските дружества.
3.ВЪЗЛАГА на кмета на Община Радомир – представител по
закон да подписва всички необходими документи от името на
Община Радомир, свързани с дейността на „Водоснабдяване и
канализация“ООД град Перник, съобразявайки се с нормативната
уредба и в защита правата и интересите на Община Радомир.
4.ОПРЕДЕЛЯ мандат на кмета на Община Радомир – Пламен
Станков Алексиев, като представител на Община Радомир във

„Водоснабдяване и канализация“ООД град Перник до края на
мандата на настоящия общински съвет.
5.ЗАДЪЛЖАВА Пламен Станков Алексиев-кмет на Община
Радомир в десетдневен срок от провеждане на съответното Общо
събрание на дружеството да внесе доклад в Общинския съвет
относно приетите решения.
/общ брой съветници-21, присъствали по време на гласуването – 21/
/”за”- 21, “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

РЕШЕНИЕ №6
17.11.2015 г.
ПРОТОКОЛ №2
Общински съвет-Радомир на свое заседание, проведено на 17.11.2015г. ,
обсъди четвърта точка от дневния ред – Докладна записка,вх.№С207/16.11.2015г., относно определяне на представител на Община Радомир в
Общото събрание на Асоциацията по ВиК в обособената територия,
обслужвана от „ВиК“ ООД Перник, с вносител: Светослав Кириловпредседател на Общински съвет-Радомир.
След извършеното гласуване, на основание чл.198в, ал.3, т.1 и във връзка
с чл.198е, ал.3 и ал.5 от Закона за водите, Общински съвет-Радомир прие

РЕШЕНИЕ №6
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-РАДОМИР:
1.ИЗБИРА за представител на Община Радомир в Общото
събрание на Асоциацията по ВиК в обособената територия,
обслужвана от „ВиК“ООД Перник – Пламен Станков Алексиевкмет на Община Радомир.
2.УПЪЛНОМОЩАВА Пламен Станков Алексиев-кмет на
Община Радомир да гласува по своя преценка решения, предвидени
за разглеждане в съответното Общо събрание на асоциацията,
като защитава интересите на Община Радомир като
представител в дружеството.
3.ВЪЗЛАГА на кмета на Община Радомир-представител по
закон да подписва всички необходими документи от името на
Община Радомир, свързани с дейността на Асоциацията по ВиК в
обособената територия, обслужвана от „ВиК“ООД Перник,
съобразявайки се с нормативната уредба и в защита правата и
интересите на Община Радомир.
4.ОПРЕДЕЛЯ мандат на кмета на Община Радомир-Пламен
Станков Алексиев, като представител на Община Радомир в
Асоциацията по ВиК в обособената територия, обслужвана от

„ВиК“ООД Перник до края на мандата на настоящия общински
съвет.
5.ЗАДЪЛЖАВА Пламен Станков Алексиев-кмет на Община
Радомир в десетдневен срок от провеждане на съответното Общо
събрание на Асоциацията по ВиК да внесе доклад в Общинския
съвет относно приетите решения.

/общ брой съветници-21, присъствали по време на гласуването – 21/
/”за”- 21, “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

РЕШЕНИЕ №7
17.11.2015 г.
ПРОТОКОЛ №2
Общински съвет-Радомир на свое заседание, проведено на 17.11.2015г. ,
обсъди определяне на дата, час и дневен ред за следващото заседание на
Общинския съвет.
След извършеното гласуване, на основание чл.21, а.1,т.23 от ЗМСМА,
Общински съвет-Радомир прие

РЕШЕНИЕ №7
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-РАДОМИР ПРИЕМА следващото
заседание на Общинския съвет да се проведе на 25.11.2015 г. от 16.00
часа в Младежки културно информационен център“Европа“ град
Радомир при следния дневен ред:
1.Доклад на временната комисия за актуализиране на
Правилника за организацията и дейността на Общински съветРадомир, неговите комисии и взаимодействието му с общинската
администрация.
2.Избор на заместник председатели на Общински съветРадомир.
3. Избор на постоянни комисии на Общински съвет-Радомир
и техните ръководства.
4.
Избор
на
временна
комисия
за
определяне
възнагражденията на председателя на Общински съвет-Радомир,
заместник председателите на Общински съвет-Радомир, на
общинските съветници и на кмета на Община Радомир.
5. Докладни записки.
/общ брой съветници-21, присъствали по време на гласуването – 21/
/”за”- 21, “против”- няма, “въздържал се”-няма/

СВЕТОСЛАВ КИРИЛОВ /П/
Председател на Общински съвет-Радомир

