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

РЕШЕНИЕ № (П) – 255/11.11.2016 година

След извършеното поименно гласуване по предложение вх.№ С-263/09.11.2016г. от
Светослав Кирилов-председател на Общински съвет–Радомир, направено по реда на чл.90,
ал.1 от Правилника за организацията и дейността на ОбС-Радомир, неговите комисии и
взаимодействието му с общинската администрация, относно одобряване на споразумение за
общинско сътрудничество между кандидата и партньорите по проект: „Създаване на
емоционална и социална удовлетвореност“ с регистрационен номер BG05M2OP001-3.002-0403
по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ №BG05M2OP001-3.002
„Образователна интеграция на учениците от етническите малцинства и/или търсещи или
получили международна закрила“
и
на основание чл.61 от ЗМСМА, чл.25, ал.3 от
Постановление № 107 на МС от 10.05.2014 г. за определяне на реда за предоставяне на
безвъзмездна финансова помощ по програмите, съфинансирани от Европейския фонд за
регионално развитие, Европейския социален фонд, Кохезионния фонд на Европейския съюз и
Европейския фонд за морско дело и рибарство за периода 2014-2020 г. и на основание чл.90, ал.1
от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет-Радомир, неговите
комисии и взаимодействие му с общинската администрация и приложените документи
Общински съвет-Радомир прие

РЕШЕНИЕ № (П) – 255/11.11.2016 година
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-РАДОМИР ОДОБРЯВА споразумение за общинско
сътрудничество между кандидата - Професионална гимназия по транспорт
„Юрий Гагарин“ – град Радомир с ЕИК 000381042 с овластен представител
Велиана Петрова Искренова – Попова, ЕГН: **********, Община Радомир с
овластен представител Пламен Станков Алексиев, ЕГН: ********** и
Сдружение „Евроинтегра“ – град Благоевград с овластен представител
Десислава Николова Дончева, ЕГН: ********** , като партньори по проект :
„Създаване на емоционална и социална удовлетвореност“ с регистрационен
номер BG05M2OP001-3.002-0403.

ОБЩ БРОЙ СЪВЕТНИЦИ – 21 общински съветници - всички
уведомени лично.
ОБЩ БРОЙ ГЛАСУВАЛИ: 15 общински съветници, от тях:
„ЗА” - 14 общински съветници;
„ПРОТИВ” - 1 общински съветник
„ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-РАДОМИР: /П/
/СВЕТОСЛАВ КИРИЛОВ/

