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) – 146/16.05.2016 година
След извършеното поименно гласуване по предложение вх.№ С-113/12.05.2016г. 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 , Решение №
143 от 12.10.2006г.,за учредяване на ежегодни награди на ученици, завършващи средно
образование 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) – 146/16.05.2016 година
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-РАДОМИР НАГРАЖДАВА с грамота за отличен
успех и парична награда от 150 /сто и петдесет/ лева както следва:
СОУ „Св. Св. Кирил и Методий“ град Радомир
1.Огнян Василев Цветков ХІІ клас
2.Любка Каменова Кашкавелина ХІІ клас
3.Евелина Богомилова Велинова ХІІ клас
4.Елиф Бендихатова Барутева ХІІ клас
5.Десислава Красимирова Славчева ХІІ клас
6.Василия Борисова Костнова ХІІ клас
7.Ивета Орлинова Иванова ХІІ клас
ПГТ „Юрий Гагарин“ град Радомир
1.Стоян Светозаров Стоянов ХІІ клас

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

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) – 147/16.05.2016 година
След извършеното поименно гласуване по предложение вх.№ С-114/12.05.2016г. 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, протокол
на експертна комисия, сформирана със заповед № 245 от 23.03.2016 г. на кмета на
Община Радомир и доклад на председателя на ПК „Здравеопазване, социална
политика, образование, наука, култура и духовни дейности“, относно номинации за
награда „Радомир“ в системата на образованието и културата във връзка с 24-ти
май-Ден на българската просвета и култура и на славянската писменост 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) – 147/16.05.2016 година
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-РАДОМИР ОБЯВЯВА:
За „Ученик на годината“ в общообразователната подготовка –Елица
Емилова Симеонова – ученичка в ХІІ клас в СОУ „Св. Св. Кирил и Методий“ град
Радомир.
ІІ.ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-РАДОМИР ОПРЕДЕЛЯ:
ІІ.1.За „Учител на годината“ в общообразователната, профилираната и
професионална подготовка парична награда в размер на 300 /триста/ лева.
ІІ.2.За „Деец на културата“ парична награда в размер на 300/триста/ лева.
ІІ.3.За „Ученик на годината“ в общообразователната, профилираната и
професионална подготовка в размер на 200 /двеста/ лева.

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

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) – 148/18.05.2016 година
След извършеното поименно гласуване по предложение вх.№ С-117/17.05.2016г. 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
преобразуването от Средно общообразователно училище„Христо Ботев”село Дрен,
община Радомир, област Перник в Основно училище „Христо Ботев”село Дрен,
община Радомир, област Перник, на основание чл.44, ал.4, чл.21, ал.1, т.13 и ал.2, чл.17,
ал.1, т.3 от ЗМСМА, както и съгласно чл.10, ал.6 от Закона за народната просвета и
чл.12, ал.2 от Правилника за прилагане на закона за народната просвета 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) – 148/18.05.2016 година
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-РАДОМИР :

1.Общински съвет – Радомир на основание чл.44, ал.4, чл.21, ал.1,
т.13 и ал.2, чл.17, ал.1, т.3 от ЗМСМА, както и съгласно чл.10, ал.6
от Закона за народната просвета и чл.12, ал.2 от Правилника за
прилагане на закона за народната просвета дава съгласие Средно
общообразователно училище„Христо Ботев”село Дрен, община
Радомир, област Перник, считано от 2016/2017 учебна година да се
преобразува в Основно училище„Христо Ботев”село Дрен, община
Радомир, област Перник;
Наименование на училището и адрес:

Основно училище „Христо Ботев”
село Дрен, община Радомир, област Перник.

2.Възлага на кмета на община Радомир да изготви мотивирано
предложение за преобразуването до министъра на образованието и
науката;
3.Предоставя
сградния
фонд,
наличния
инвентар
и
задължителната документация на СОУ„Христо Ботев” за
стопанисване и управление на директора на ОУ„Христо Ботев”;

4.Трудово-правните отношения с персонала да бъдат уредени
при условията на чл.123 от КТ.

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

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) – 149/18.05.2016 година
След извършеното поименно гласуване по предложение вх.№
С-109/04.05.2016г. 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
програма за оптимизация на мрежата от общински учебни и
детски заведения на територията на Община Радомир за 2016
година, на основание чл.36 от Закона за народната просвета и
чл.21, ал.1, т.8, т.12, т.23, и ал.2 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация 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) – 149/18.05.2016 година
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-РАДОМИР :
На основание чл.36 от Закона за Народната просвета и чл.21,
ал.1, т.8, т.12, т.23, и ал.2 от Закона за местното самоуправление
и местната администрация
1.Приема програма за оптимизация на мрежата от общински
учебни и детски заведения ня територията на Община Радомир
за 2016 година.
2.Възлага на Кмета на Община Радомир със средствата, които
ще се получат вследствие на направеното преобразуване,
заложено в Програмата, да закупи
училищен автобус за
осигуряване на транспорт за пътуващите ученици. Автобусът

да се използва само за превоз на ученици за срок не по-малък от
10 години и да бъде обозначен с опознавателен надпис
„Училищен автобус“.

ОБЩ БРОЙ СЪВЕТНИЦИ – 21 общински съветници - всички
уведомени лично.
ОБЩ БРОЙ ГЛАСУВАЛИ: 13 общински съветници, от тях:
„ЗА” - 13 общински съветници;
„ПРОТИВ” - няма
„ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-РАДОМИР: /П/
СВЕТОСЛАВ КИРИЛОВ

