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) – 49/17.04.2018 година
След извършеното поименно гласуване по предложение вх.№ С81/16.0504.2016г. 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, даване
на съгласие за кандидатстване на Община Радомир с проектно
предложение по Програма за трансгранично сътрудничество
България-Сърбия 2014 – 2020 г., на основание чл.21, ал.1, т.23 и ал.2 от
ЗМСМА 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) – 49/17.04.2018 година
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-РАДОМИР :
1.ДАВА СЪГЛАСИЕ Община Радомир да кандидатства с проектно
предложение по процедура за подбор на проекти с наименование
„Съвместни
инициативи
за
подобряване
на
биологичното
разнообразие, чрез инвестиции в техника за опазване на природата в
трансграничния регион“, с акроним „Save the nature“, по Приоритетна
ос 3: Околна среда, Инвестиционен приоритет 2: „Опазване на
природата“, като Водещ партньор и проектен партньор
Агрокултурна кооперация „Стара пойата“, Община Димитровград,
Република Сърбия.
2.УПЪЛНОМОЩАВА Кмета на Община Радомир да подписва
всички документи, свързани с кандидатстването и подаването на
проекта, посочени в т.1 от настоящото решение.
3.ДАВА СЪГЛАСИЕ предвиденото по проекта оборудване да бъде
предоставено за безплатно ползване за целта на проекта със срок
минимум 5 /пет/ години след приключването му.

4.На основание чл.60, ал.1 от Административно-процесуалния
кодекс Общински съвет-Радомир допуска предварително изпълнение на
решението, с цел навременното му представяне.

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

