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) – 205/01.09.2016 година
След извършеното поименно гласуване по предложение вх.№ С-215/30.08.2016г. 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
кандидатстване на НЧ „Никола Корчев-1928 г.“ село Долна Диканя,Община Радомир,
с проектно предложение пред Държавен фонд „Земеделие“-Разплащателна агенция по
мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“, подмярка 7.2.
чл.4, т.8 от Програмата за развитие на селските райони за периода 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) – 205/01.09.2016 година
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-РАДОМИР :
1.ПОДКРЕПЯ кандидатстване на НЧ „Никола Корчев 1928 г.“село Долна
Диканя,Община Радомир с проектно предложение пред Държавен фонд
„Земеделие“ – Разплащателна агенция по мярка 7 „Основни услуги и
обновяване на селата в селските райони, подмярка 7.2. чл.4, т.8 „Изграждане,
реконструкция, ремонт, закупуване на оборудване и или обзавеждане на
обекти, свързани с културния живот, включително мобилни такива,
включително и дейности по вертикалната планировка и подобряване на
прилежащите пространства“ от ПРСР за периода 2014-2020 г.
2.Реализирането на проектното предложение на НЧ“Никола Корчев 1928
г.“село Долна Диканя, Община Радомир е в съответствие с основните
приоритети, заложени в общинския план за развитие на Община Радомир за
периода 2014-2020 г.

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) – 206/01.09.2016 година
След извършеното поименно гласуване по предложение вх.№ С-216/30.08.2016г. 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
кандидатстване на НЧ „Отец Паисий“ село Извор,Община Радомир, с проектно
предложение пред Държавен фонд „Земеделие“-Разплащателна агенция по мярка 7
„Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“, подмярка 7.2. чл.4, т.8
от Програмата за развитие на селските райони за периода 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) – 206/01.09.2016 година
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-РАДОМИР :
1.ПОДКРЕПЯ кандидатстване на НЧ „Отец Паисий“село Извор,Община
Радомир с проектно предложение пред Държавен фонд „Земеделие“ –
Разплащателна агенция по мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в
селските райони, подмярка 7.2. чл.4, т.8 „Изграждане, реконструкция, ремонт,
закупуване на оборудване и или обзавеждане на обекти, свързани с културния
живот, включително мобилни такива, включително и дейности по
вертикалната планировка и подобряване на прилежащите пространства“ от
ПРСР за периода 2014-2020 г.
2.Реализирането на проектното предложение на НЧ“Отец Паисий“село
Извор, Община Радомир е в съответствие с основните приоритети, заложени
в общинския план за развитие на Община Радомир за периода 2014-2020 г.

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) – 207/01.09.2016 година
След извършеното поименно гласуване по предложение вх.№ С-217/30.08.2016г. 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
кандидатстване на НЧ „Благой Гебрев“ село Друган,Община Радомир, с проектно
предложение пред Държавен фонд „Земеделие“-Разплащателна агенция по мярка 7
„Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“, подмярка 7.2. чл.4, т.8
от Програмата за развитие на селските райони за периода 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) – 207/01.09.2016 година
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-РАДОМИР :
1.ПОДКРЕПЯ кандидатстване на НЧ „Благой Гебрев“село Друган,Община
Радомир с проектно предложение пред Държавен фонд „Земеделие“ –
Разплащателна агенция по мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в
селските райони, подмярка 7.2. чл.4, т.8 „Изграждане, реконструкция, ремонт,
закупуване на оборудване и или обзавеждане на обекти, свързани с културния
живот, включително мобилни такива, включително и дейности по
вертикалната планировка и подобряване на прилежащите пространства“ от
ПРСР за периода 2014-2020 г.
2.Реализирането на проектното предложение на НЧ“Благой Гебрев“село
Друган“Община Радомир е в съответствие с основните приоритети,
заложени в общинския план за развитие на Община Радомир за периода 20142020 г.

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) – 208/01.09.2016 година

След извършеното поименно гласуване по предложение вх.№ С-218/30.08.2016г. 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
кандидатстване на НЧ „Напредък“село Стефаново,Община Радомир, с проектно
предложение пред Държавен фонд „Земеделие“-Разплащателна агенция по мярка 7
„Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“, подмярка 7.2. чл.4, т.8
от Програмата за развитие на селските райони за периода 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) – 208/01.09.2016 година
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-РАДОМИР :
1.ПОДКРЕПЯ кандидатстване на НЧ „Напредък“село Стефаново,Община
Радомир с проектно предложение пред Държавен фонд „Земеделие“ –
Разплащателна агенция по мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в
селските райони, подмярка 7.2. чл.4, т.8 „Изграждане, реконструкция, ремонт,
закупуване на оборудване и или обзавеждане на обекти, свързани с културния
живот, включително мобилни такива, включително и дейности по
вертикалната планировка и подобряване на прилежащите пространства“ от
ПРСР за периода 2014-2020 г.
2.Реализирането на проектното предложение на НЧ“Напредък“село
Стефаново, Община Радомир е в съответствие с основните приоритети,
заложени в общинския план за развитие на Община Радомир за периода 20142020 г.

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) – 209/01.09.2016 година

След извършеното поименно гласуване по предложение вх.№ С-219/30.08.2016г. 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
кандидатстване на НЧ „Напредък 1895“град Радомир,Община Радомир, с проектно
предложение пред Държавен фонд „Земеделие“-Разплащателна агенция по мярка 7
„Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“, подмярка 7.2. чл.4, т.8
от Програмата за развитие на селските райони за периода 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) – 209/01.09.2016 година
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-РАДОМИР :
1.ПОДКРЕПЯ
кандидатстване
на
НЧ
„Напредък
1895“
град
Радомир,Община Радомир с проектно предложение пред Държавен фонд
„Земеделие“ – Разплащателна агенция по мярка 7 „Основни услуги и
обновяване на селата в селските райони, подмярка 7.2. чл.4, т.8 „Изграждане,
реконструкция, ремонт, закупуване на оборудване и или обзавеждане на
обекти, свързани с културния живот, включително мобилни такива,
включително и дейности по вертикалната планировка и подобряване на
прилежащите пространства“ от ПРСР за периода 2014-2020 г.
2.Реализирането на проектното предложение на НЧ“Напредък 1895“град
Радомир, Община Радомир е в съответствие с основните приоритети,
заложени в общинския план за развитие на Община Радомир за периода 20142020 г.

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) – 210/01.09.2016 година
След извършеното поименно гласуване по предложение вх.№ С-220/30.08.2016г. 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
кандидатстване на Община Радомир, с проектно предложение пред Държавен фонд
„Земеделие“-Разплащателна агенция по мярка 7 „Основни услуги и обновяване на
селата в селските райони“, подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването
или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от
Програмата за развитие на селските райони за периода 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) – 210/01.09.2016 година
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-РАДОМИР :
1.Реализирането на проект „Реконструкция и ремонт на ОУ „Христо
Смирненски“ град Радомир е в съответствие с основните приоритети,
заложени в общинския план за развитие на Община Радомир за периода 20142020 г.

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) – 211/01.09.2016 година

След извършеното поименно гласуване по предложение вх.№ С-221/30.08.2016г. 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
кандидатстване на Община Радомир, с проектно предложение пред Държавен фонд
„Земеделие“-Разплащателна агенция по мярка 7 „Основни услуги и обновяване на
селата в селските райони“, подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването
или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от
Програмата за развитие на селските райони за периода 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) – 211/01.09.2016 година

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-РАДОМИР :
1.ПОДКРЕПЯ кандидатстването на Община Радомир с проектно
предложение „Реконструкция и ремонт на ОУ „Христо Смирненски“ град
Радомир пред ДФ „Земеделие“ по мярка 7 „Основни услуги и обновяване на
селата в селските райони, подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването,
подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби
инфраструктура“ от ПРСР 2014-2020 г.
2.УДОСТОВЕРЯВА, че при сключване на Договор за предоставяне на
безвъзмездна финансова помощ за проектно предложение „Реконструкция и
ремонт на ОУ „Христо Смирненски“ град Радомир с ДФ „Земеделие“ по мярка
7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“, подмярка 7.2.
„Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички
видове малка по мащаби инфраструктура“ от ПРСР 2014-2020 г., Община
Радомир ще спазва законодателството в областта на държавните помощи.

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) – 212/01.09.2016 година

След извършеното поименно гласуване по предложение вх.№ С-222/30.08.2016г. 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 кандидатстване на Община
Радомир, с проектно предложение пред Държавен фонд „Земеделие“-Разплащателна агенция
по мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“, подмярка 7.2.
„Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по
мащаби инфраструктура“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 20142020 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) – 212/01.09.2016 година

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-РАДОМИР :
1.ПОДКРЕПЯ кандидатстването на Община Радомир с проектно
предложение „Строителство, реконструкция и рехабилитация на
водоснабдителни системи и съоръжения на населените места с. Извор и с.
Друган, Община Радомир пред ДФ „Земеделие“ по мярка 7 „Основни услуги и
обновяване на селата в селските райони, подмярка 7.2 „Инвестиции в
създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по
мащаби инфраструктура“ от ПРСР 2014-2020г.
2.Общински съвет – Радомир удостоверява, че при сключване на Договор за
предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за проектно предложение
„Строителство, реконструкция и рехабилитация на водоснабдителни
системи и съоръжения на населените места с. Извор и с. Друган, Община
Радомир с ДФ „Земеделие“ по мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата
в селските райони“, подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването
или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от
ПРСР 2014-2020г., Община Радомир ще спазва законодателството в областта
на държавните помощи.

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) – 213/01.09.2016 година
След извършеното поименно гласуване по предложение вх.№ С-223/30.08.2016г. 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 кандидатстване на Община
Радомир, с проектно предложение пред Държавен фонд „Земеделие“-Разплащателна агенция
по мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“, подмярка 7.2.
„Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по
мащаби инфраструктура“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 20142020 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) – 213/01.09.2016 година
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-РАДОМИР :

1.Реализирането на проект „Строителство, реконструкция и
рехабилитация на водоснабдителни системи и съоръжения на
населените места с. Извор и с. Друган, Община Радомир“ е в
съответствие с основните приоритети, заложени в общинския
план за развитие на Община Радомир за периода 2014 – 2020 г.
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

