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

Р Е Ш Е Н И Е № 48
26.03.2019 г.
ПРОТОКОЛ №3
Общински съвет-Радомир на свое заседание, проведено на 26.03.2019г. , обсъди
първа точка от дневния ред –Докладни записки, Докладна записка, вх.№ С60/15.03.2019 г., относно приемане на Отчет за изпълнението на годишен план за
действие по изпълнението на общинска стратегия за развитие на социалните услуги
в Община Радомир за 2018 година, с вносител: Пламен Алексиев-кмет на Община
Радомир, както и становището на ПК „Здравеопазване, социална политика,
образование, наука, култура и духовни дейности“.

След извършеното гласуване, на основание чл.36б, ал.4 от ППЗСП,
чл.21, ал.1,т.23 от ЗМСМА и чл.5, т.14 от Правилника за организацията
и дейността на Общински съвет-Радомир прие
Р Е Ш Е Н И Е № 48
ОБЩИНСКИ
СЪВЕТ-РАДОМИР
ПРИЕМА Отчет
за
изпълнението на годишен план за действие по изпълнението на
общинска стратегия за развитие на социалните услуги в Община
Радомир за 2018 година.
/общ брой съветници-21, присъствали по време на гласуването – 19/
/”за”- 19,“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

Р Е Ш Е Н И Е № 49
26.03.2019 г.
ПРОТОКОЛ №3
Общински съвет-Радомир на свое заседание, проведено на 26.03.2019г. , обсъди
първа точка от дневния ред –Докладни записки, Докладна записка, вх.№ С61/15.03.2019 г., относно приемане на Годишен план за действие по изпълнението на
общинска стратегия за развитие на социалните услуги в Община Радомир за 2020
година, с вносител: Пламен Алексиев-кмет на Община Радомир, както и
становището на ПК „Здравеопазване, социална политика, образование, наука,
култура и духовни дейности“.

След извършеното гласуване, на основание чл.19, ал.2 от ЗСП,
чл.36б, ал.4 от ППЗСП чл.21, ал.1,т.23 от ЗМСМА и чл.5, т.145 от
Правилника за организацията и дейността на Общински съвет-Радомир,
неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация,
Общински съвет-Радомир прие
Р Е Ш Е Н И Е № 49
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-РАДОМИР ПРИЕМА Годишен план за
изпълнение на социалните услуги в Община Радомир за 2020 година.
/общ брой съветници-21, присъствали по време на гласуването – 20/
/”за”- 20,“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

Р Е Ш Е Н И Е № 50
26.03.2019 г.
ПРОТОКОЛ №3
Общински съвет-Радомир на свое заседание, проведено на 26.03.2019г. , обсъди
първа точка от дневния ред –Докладни записки, Докладна записка, вх.№ С65/15.03.2019 г., относно Годишен план на дейностите за подкрепа за личностно
развитие на Община Радомир за 2019 година, с вносител: Пламен Алексиев-кмет на
Община Радомир, както и становището на ПК „Здравеопазване, социална политика,
образование, наука, култура и духовни дейности“.

След извършеното гласуване, на основание чл.21, ал.1,т.12 от
ЗМСМА и във връзка с чл.197, ал.3 от ЗПУО, Общински съвет-Радомир
прие
Р Е Ш Е Н И Е № 50
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-РАДОМИР ПРИЕМА Годишен план на
дейностите за подкрепа за личностно развитие на Община
Радомир за 2019 година.

/общ брой съветници-21, присъствали по време на гласуването – 20/
/”за”- 20,“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

Р Е Ш Е Н И Е № 51
26.03.2019 г.
ПРОТОКОЛ №3
Общински съвет-Радомир на свое заседание, проведено на 26.03.2019г. , обсъди
първа точка от дневния ред –Докладни записки, Докладна записка, вх.№ С69/15.03.2019 г., относно Отчет за изпълнение на общинската програма за опазване на
околната среда на територията на Община Радомир и Отчет за изпълнение на
програмата за управление на дейностите по отпадъците на територията на
Община Радомир и Информация за състоянието на чистотата и хигиената в град
Радомир и на населените места в общината. Екологични проблеми и мерки за
отстраняването им, с вносител: Пламен Алексиев-кмет на Община Радомир, както
и становището на ПК „Стопанска политика, земеделие, гори, екология, устройство
на
територията,
строителство,
транспорт,
приватизационен
и
следприватизационен контрол“.

След станалите разисквания и извършеното гласуване, на
основание чл.21, ал.1,т.24 от ЗМСМА, Общински съвет-Радомир прие
Р Е Ш Е Н И Е № 51

ОБЩИНСКИ
СЪВЕТ-РАДОМИР
ПРИЕМА
Отчет
за
изпълнение на общинската програма за опазване на околната среда
на територията на Община Радомир, Отчет за изпълнение на
програмата за управление на дейностите по отпадъците на
територията на Община Радомир и Информация за състоянието
на чистотата и хигиената в град Радомир и на населените места
в общината. Екологични проблеми и мерки за отстраняването им.
/общ брой съветници-21, присъствали по време на гласуването – 20/
/”за”- 15,“против”- 1, “въздържал се”- 4/

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

Р Е Ш Е Н И Е № 52
26.03.2019 г.
ПРОТОКОЛ №3
Общински съвет-Радомир на свое заседание, проведено на 26.03.2019г. , обсъди
първа точка от дневния ред –Докладни записки, Докладна записка, вх.№ С71/15.03.2019 г., относно Информация за дейността на общинската администрация
по изпълнение на Наредба № 1 за обществения ред на територията на Община
Радомир; състоянието на престъпността на територията на Община Радомир,с
вносител: Пламен Алексиев-кмет на Община Радомир, както и становището на ПК
„Обществен ред, законност, местно самоуправление и общинска собственост“.

След извършеното гласуване, на основание чл.21, ал.1,т.24 от
ЗМСМА, Общински съвет-Радомир прие
Р Е Ш Е Н И Е № 52

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-РАДОМИР ПРИЕМА Информация по
изпълнение на Наредба № 1 за обществения ред на територията на
Община Радомир /приета с Решение № 59 по Протокол №
4/26.04.2013 г./ и състоянието на престъпността на територията
на Община Радомир за 2018 година.
/общ брой съветници-21, присъствали по време на гласуването – 20/
/”за”- 20,“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

Р Е Ш Е Н И Е № 53
26.03.2019 г.
ПРОТОКОЛ №3
Общински съвет-Радомир на свое заседание, проведено на 26.03.2019г. , обсъди
първа точка от дневния ред –Докладни записки, Докладна записка, вх.№ С67/15.03.2019 г., относно приемане на общинска програма за насърчаване използването
на енергия от възобновяеми източници и биогорива, с вносител: Пламен Алексиевкмет на Община Радомир, както и становището на ПК „Стопанска политика,
земеделие, гори, екология, устройство на територията, строителство, транспорт,
приватизационен и следприватизационен контрол“.

След извършеното гласуване, на основание чл.21, ал.1,т.12 от
ЗМСМА, чл.9 и чл.10 от Закона за енергията от възобновяеми
източници, Общински съвет-Радомир прие
Р Е Ш Е Н И Е № 53

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-РАДОМИР ПРИЕМА Програма на
Община Радомир за насърчаване използването на енергия от
възобновяеми източници и биогорива 2019-2022 г.
/общ брой съветници-21, присъствали по време на гласуването – 20/
/”за”- 20,“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

Р Е Ш Е Н И Е № 54
26.03.2019 г.
ПРОТОКОЛ №3
Общински съвет-Радомир на свое заседание, проведено на 26.03.2019г. , обсъди
първа точка от дневния ред –Докладни записки, Докладна записка, вх.№ С59/15.03.2019 г., относно приемане на годишния финансов отчет за 2018 година на
„Многопрофилна болница за активно лечение-Радомир“ЕООД, с вносител: Пламен
Алексиев-кмет на Община Радомир, както и становищата на ПК „Здравеопазване,
социална политика, образование, наука, култура и духовни дейности“, ПК“Бюджет,
финанси и инвестиционна политика“ и ПК „Обществен ред, законност, местно
самоуправление и общинска собственост“.

След извършеното поименно гласуване, на основание чл.147, ал.1 и ал.2
от ТЗ, във връзка с чл.137, ал.1,т.3 от ТЗ и чл.16, ал.1,т.3 от Наредбата
за търговските дружества с общинско участие /приета с решение № 233
от 24.10.2008 г. на Общински съвет-Радомир/ Общински съвет-Радомир
прие
Р Е Ш Е Н И Е № 54

ОБЩИНСКИ
СЪВЕТ-РАДОМИР
ПРИЕМА
Годишния
финансов отчет за 2018 година на „Многопрофилна болница за
активно лечение-Радомир“ЕООД и ВЪЗЛАГА на председателя на
Общински съвет-Радомир да предприеме последващи действия по
обявяването му в Агенция по вписванията за вписване.
/общ брой съветници-21, присъствали по време на поименното гласуване – 20/
/”за”- 20,“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

Р Е Ш Е Н И Е № 55
26.03.2019 г.
ПРОТОКОЛ №3
Общински съвет-Радомир на свое заседание, проведено на 26.03.2019г. , обсъди
първа точка от дневния ред –Докладни записки, Докладна записка, вх.№ С58/14.03.2019 г., относно обявяване пред Агенция по вписванията на годишния
финансов отчет за 2018 година по партида на „Многопрофилна болница за активно
лечение-Радомир“ЕООД, с вносител: Пламен Алексиев-кмет на Община Радомир,
както и становищата на ПК „Здравеопазване, социална политика, образование,
наука, култура и духовни дейности“, ПК“Бюджет, финанси и инвестиционна
политика“ и ПК „Обществен ред, законност, местно самоуправление и общинска
собственост“.
След извършеното гласуване, на основание чл.147, ал.1 и ал.2 от ТЗ, във връзка с чл.137,
ал.1,т.3 от ТЗ и чл.16, ал.1,т.3 от Наредбата за търговските дружества с общинско участие
/приета с решение № 233 от 24.10.2008 г. на Общински съвет-Радомир/, Общински съветРадомир прие

Р Е Ш Е Н И Е № 55
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-РАДОМИР:
1.УПЪЛНОМОЩАВА своя ръководител – председателя на Общински
съвет-Радомир Светослав Кирилов, в качеството му на заявител, да подпише
ГФО за 2018 година на „Многопрофилна болница за активно лечениеРадомир“ЕООД.
2.ВЪЗЛАГА на председателя на Общински съвет-Радомир Светослав
Кирилов, в качеството му на заявител, да упълномощи с нотариално заверено
пълномощно съставителя на ГФО за 2018 година на „Многопрофилна болница
за активно лечение-Радомир“ЕООД Катя Страхилова Дикова-Стоянова да
подаде ГФО за 2018 година на „Многопрофилна болница за активно лечениеРадомир“ЕООД в Агенция по вписванията за вписване.
/общ брой съветници-21, присъствали по време на гласуването – 20/
/”за”- 20,“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

Р Е Ш Е Н И Е № 56
26.03.2019 г.
ПРОТОКОЛ №3
Общински съвет-Радомир на свое заседание, проведено на 26.03.2019г. , обсъди
първа точка от дневния ред –Докладни записки, Докладна записка, вх.№ С56/13.03.2019 г., относно допълнение към Решение № 80 от 29.05.2018 година, по
Протокол № 5 на Общински съвет-Радомир, с вносител: Пламен Алексиев-кмет на
Община Радомир, както и становищата на ПК „Здравеопазване, социална политика,
образование, наука, култура и духовни дейности“ и ПК“Европейски, национални и
други програми и проекти, работа с децата и младежта, спорт и туризъм“.

След извършеното гласуване, на основание чл.61 от ЗМСМА, Общински
съвет-Радомир прие

Р Е Ш Е Н И Е № 56
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-РАДОМИР ДОБАВЯ в свое решение №
80/29.05.2018
година,
че
Сдружение
„Институт
за
предприемачество и иновации“ е партньор на Община Радомир в
дейностите по ОП „Развитие на човешките ресурси“ и дейностите
по ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“, по проект
„Социално-икономическа и образователна интеграция на уязвими
групи
на
територията
на
Община
Радомир“
по
процедура“Социално-икономическа
интеграция
на
уязвими
групи.Интегрирани мерки за подобряване достъпа до образование“
– Компонент 1, код на процедурата BG05M9OP001-2.018.
/общ брой съветници-21, присъствали по време на гласуването – 20/
/”за”- 20,“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

Р Е Ш Е Н И Е № 57
26.03.2019 г.
ПРОТОКОЛ №3
Общински съвет-Радомир на свое заседание, проведено на 26.03.2019г. , обсъди
първа точка от дневния ред –Докладни записки, Докладна записка, вх.№ С70/15.03.2019 г., относно актуализиране на план за действие за общинските концесии
на Община Радомир за периода 2019-2020 г., приет с решение № 200/27.12.2018 г. по
протокол № 11 на Общински съвет-Радомир, с вносител: Пламен Алексиев-кмет на
Община Радомир, както и становищата на ПК „Стопанска политика, земеделие,
гори, екология, устройство на територията, строителство, транспорт,
приватизационен и следприватизационен контрол“, ПК“Бюджет, финанси и
инвестиционна политика“ и ПК“Обществен ред, законност, местно самоуправление
и общинска собственост“.

След извършеното поименно гласуване, на основание чл.21,
ал.1,т.12, чл.21, ал.2 от ЗМСМА, чл.8, ал.9 от ЗОС, чл.40, ал.3, т.2, във
връзка с чл.45, ал.4 от Закона за концесиите, Общински съвет-Радомир
прие
Р Е Ш Е Н И Е № 57

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-РАДОМИР ПРИЕМА актуализиран план
за действие за общинските концесии на община Радомир 20192020г., представляващ приложение, което е неразделна част от
настоящото решение.
/общ брой съветници-21, присъствали по време на поименното гласуване – 20/
/”за”- 20,“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

Р Е Ш Е Н И Е № 58
26.03.2019 г.
ПРОТОКОЛ №3
Общински съвет-Радомир на свое заседание, проведено на 26.03.2019г. , обсъди
първа точка от дневния ред –Докладни записки, Докладна записка, вх.№ С68/15.03.2019 г., относно промяна в наименованието на обекти от поименния списък
за капиталови разходи, финансирани със средства от целевата субсидия на Община
Радомир за 2019 година и трансформиране на целевата субсидия за капиталови
разходи на Община Радомир за 2019 година в целеви трансфер за неотложни текущи
ремонти на общински пътища и на улична мрежа, с вносител: Пламен Алексиев-кмет
на Община Радомир, както и становищата на ПК „Стопанска политика, земеделие,
гори, екология, устройство на територията, строителство, транспорт,
приватизационен и следприватизационен контрол“, ПК“Бюджет, финанси и
инвестиционна политика“ и ПК“Обществен ред, законност, местно самоуправление
и общинска собственост“.

След станалите разисквания и извършеното поименно гласуване,
на основание чл.21, ал.1,т.6 от ЗМСМА, чл.124, ал.3 от ЗПФ, във връзка с
чл.50 и чл.88 от ЗДБРБ за 2019 г., Общински съвет-Радомир прие
Р Е Ш Е Н И Е № 58

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-РАДОМИР:
I. ДАВА СЪГЛАСИЕ да бъде извършена промяна в
наименованието на обекти включени в поименния списък на
капиталовите разходи за 2019 г., финансирани със средства от
целевата субсидия , както следва:
1.
Във
функция
VI
«Жилищно
строителство,
благоустройство, комунално стопанство и опазване на околната
среда», капиталови разходи, финансирани със средства от целева
субсидия за 2019 г. :
- обект „Вертикална планировка на тротоар кв.Върба
ул.”Иван Соколов” от О.Т 2 до О.Т 34” да бъде променен в обект
„Ремонт на тротоар кв.Върба ул.”Иван Соколов” от О.Т 2 до О.Т
34”.
- обект „Вертикална планировка на тротоар кв.“Арката“ по
ул.”Кракра”
да бъде променен в обект „Ремонт на тротоар
кв.“Арката“ по ул.”Кракра”.

2. ВЪЗЛАГА на кмета на община Радомир да отрази
съответната промяна.
II. ДАВА СЪГЛАСИЕ кметът на Община Радомир да направи
предложение до министъра на финансите за трансформиране на
средствата от целевата субсидия за капиталови разходи по чл.50
от ЗДБРБ за 2019 г. в целеви трансфер за финансиране на
разходите на общината за извършване на неотложен текущ
ремонт на общински улици, със следните данни, съгласно
Приложение № 11:
1. Наименование на обектите/позициите на капиталовите
разходи, за които се предлага намаление на финансирането:
1.1. Обект : Ремонт на тротоар кв.“Върба“
по ул."Иван Соколов" от О.Т 2 до О.Т. 34 в размер на 21 950 лв.
1.2. Обект : Ремонт на тротоар кв.“Арката“ по ул."Кракра" в
размер на 21 950 лв.
1.3.Обект:Ремонт на път PER2129/III-6041/,Гълъбник-Граница
общ.Дупница/Радомир-Дупница-/I-1/ - 3,100км – 16 300 лв.
1.4. Обект: Ремонт на път PER 1131/ІІІ-627/ от с. Друган до с.
Старо село- /І -1/ 4,7 км- 95 000 лв.
1.5. Обект: Ремонт на път PER 2135 с.Стефаново-с.Долни
Раковец -0,9 км – 35 000 лв.
1.6. Обект: Ремонт на път PER 3137 /І-6/ Радомир - х. „Орлите“ 5,3 км – 35 000 лв.
1.7. Обект: Ремонт на път PER 3136/I-6/, Извор-Радомир/Поцърненци-„Калугерски чифлик“/ - 5,150км – 80 000 лв.
1.8. Обект: Ремонт на път PER 1120/І-1/ от пътя ІІІ - 627
,Д.Диканя-Дупница-с.Дрен- /І -1/-2,3 км – 110 000 лв.
1.9. Обект: Ремонт на път PER 3138 от пътя III-627, РадомирДруган /Подстанция „Червена могила“-2,9 км – 10 000 лв.
1.10. Обект: Ремонт на път PER 3139/I-6/, Радомир мах."Арбанаси" – 15 000 лв.
1.11. Обект: Ремонт на път PER 2126/ ІІІ - 603/, с. Копаница Косача/Радибош - яз.“Пчелина“/ -8,000 км – 88 700 лв.
2. Наименование на обектите за текущ ремонт, за които се
предлага финансиране с трансформираната целева субсидия за
капиталови разходи:
2.1. Обект : Текущ ремонт на тротоар кв.“Върба“ по ул."Иван
Соколов" от О.Т 2 до О.Т. 34 в размер на 21 950 лв.
2.2. Обект : Текущ ремонт на тротоар кв.“Арката“ по
ул."Кракра" в размер на 21 950 лв.

2.3.Обект: Текущ ремонт на път PER2129/III-6041/,ГълъбникГраница общ.Дупница/Радомир-Дупница-/I-1/ - 3,100км – 16 300 лв.
2.4. Обект: Текущ ремонт на път PER 1131/ІІІ-627/ от с.
Друган до с. Старо село- /І -1/ 4,7 км- 95 000 лв.
2.5. Обект: Текущ ремонт на път PER 2135 с.Стефановос.Долни Раковец -0,9 км – 35 000 лв.
2.6. Обект: Текущ ремонт на път PER 3137 /І-6/ Радомир - х.
„Орлите“ -5,3 км – 35 000 лв.
2.7. Обект: Текущ ремонт на път PER 3136/I-6/, ИзворРадомир-/Поцърненци-„Калугерски чифлик“/ - 5,150км – 80 000 лв.
2.8. Обект: Текущ ремонт на път PER 1120/І-1/ от пътя ІІІ 627 ,Д.Диканя-Дупница-с.Дрен- /І -1/-2,3 км – 110 000 лв.
2.9. Обект: Текущ ремонт на път PER 3138 от пътя III-627,
Радомир-Друган /Подстанция „Червена могила“-2,9 км – 10 000 лв.
2.10. Обект: Текущ ремонт на път PER 3139/I-6/, Радомир мах."Арбанаси" – 15 000 лв.
2.11. Обект: Текущ ремонт на път PER 2126/ ІІІ - 603/, с.
Копаница -Косача/Радибош - яз.“Пчелина“/ -8,000 км – 88 700 лв.
III. Реализираната икономия от извършените ремонтни
дейности да се използва за текущ ремонт на улична мрежа в
населените места на Община Радомир.
/общ брой съветници-21, присъствали по време на поименното гласуване – 20/
/”за”- 12,“против”- няма, “въздържал се”- 8/

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

Р Е Ш Е Н И Е № 59
26.03.2019 г.
ПРОТОКОЛ №3
Общински съвет-Радомир на свое заседание, проведено на 26.03.2019г. , обсъди
първа точка от дневния ред –Докладни записки, Докладна записка, вх.№ С55/13.03.2019 г., относно кандидатстване на Община Радомир за предоставяне на
безвъзмездна финансова помощ пред предприятие за управление на дейностите по
опазване на околната среда /ПУДООС/ с инвестиционен проект „Реконструкция и
рехабилитация на вътрешна водопроводна мрежа на село Извор-актуализация“, с
вносител: Пламен Алексиев-кмет на Община Радомир, както и становищата на
ПК“Европейски, национални и други програми проекти, работа с децата и младежта,
спорт и туризъм“, ПК „Стопанска политика, земеделие, гори, екология, устройство
на
територията,
строителство,
транспорт,
приватизационен
и
следприватизационен контрол“, ПК“Бюджет, финанси и инвестиционна политика“ и
ПК“Обществен ред, законност, местно самоуправление и общинска собственост“.

След извършеното гласуване, на основание чл.21, ал.1,т.23 от
ЗМСМА, Общински съвет-Радомир прие
Р Е Ш Е Н И Е № 59

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-РАДОМИР:
1. ДАВА СЪГЛАСИЕ Община Радомир да кандидатства с проектно
предложение „Реконструкция и рехабилитация на вътрешна водопроводна
мрежа на село Извор – актуализация“ пред Предприятие за управление на
дейностите по опазване на околната среда.
2. УДОСТОВЕРЯВА, че дейностите по проектното предложение
„Реконструкция и рехабилитация на вътрешна водопроводна мрежа на село
Извор – актуализация“ отговарят на приоритетите на общинския план за
развитие на Община Радомир за периода 2014-2020 г.
/общ брой съветници-21, присъствали по време на гласуването – 19/
/”за”- 19,“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

Р Е Ш Е Н И Е № 60
26.03.2019 г.
ПРОТОКОЛ №3
Общински съвет-Радомир на свое заседание, проведено на 26.03.2019г. , обсъди
първа точка от дневния ред –Докладни записки, Докладна записка, вх.№ С66/15.03.2019 г., относно кандидатстване на Община Радомир за предоставяне на
безвъзмездна финансова помощ пред предприятие за управление на дейностите по
опазване на околната среда /ПУДООС/ с инвестиционен проект „Реконструкция и
рехабилитация на вътрешна водопроводна мрежа на село Друган-актуализация“, с
вносител: Пламен Алексиев-кмет на Община Радомир, както и становищата на
ПК“Европейски, национални и други програми проекти, работа с децата и младежта,
спорт и туризъм“и ПК „Стопанска политика, земеделие, гори, екология, устройство
на
територията,
строителство,
транспорт,
приватизационен
и
следприватизационен контрол“.

След извършеното гласуване, на основание чл.21, ал.1,т.23 от
ЗМСМА, Общински съвет-Радомир прие
Р Е Ш Е Н И Е № 60

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-РАДОМИР:
1. ДАВА СЪГЛАСИЕ Община Радомир да кандидатства с проектно
предложение „Реконструкция и рехабилитация на вътрешна водопроводна
мрежа на село Друган-актуализация“ пред Предприятие за управление на
дейностите по опазване на околната среда.
2. УДОСТОВЕРЯВА, че дейностите по проектното предложение
„Реконструкция и рехабилитация на вътрешна водопроводна мрежа на село
Друган-актуализация“ отговарят на
приоритетите на общинския план за развитие на Община Радомир за
периода 2014-2020 г.
/общ брой съветници-21, присъствали по време на гласуването – 18/
/”за”- 18,“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

Р Е Ш Е Н И Е № 61
26.03.2019 г.
ПРОТОКОЛ №3
Общински съвет-Радомир на свое заседание, проведено на 26.03.2019г. , обсъди
първа точка от дневния ред –Докладни записки, Докладна записка, вх.№ С62/15.03.2019 г., относно отпускане на финансова помощ на Лилия Николаева
Георгиева от град Радомир, с вносител: Пламен Алексиев-кмет на Община Радомир,
както и становищата на ПК“Здравеопазване, социална политика, образование,
наука, култура и духовни дейности“ и ПК“Бюджет, финанси и инвестиционна
политика“.

След извършеното поименно гласуване, на основание чл.11, ал.1 и
ал.2 от ЗСП, чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА и чл.2, ал.1 от Правила за
отпускане на еднократни помощи, Общински съвет-Радомир прие
Р Е Ш Е Н И Е № 61

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-РАДОМИР ДАВА СЪГЛАСИЕ да бъде
отпусната финансова помощ в размер на 200 /двеста/ лева на
Лилия Николаева Георгиева от гр.Радомир, ж.к.“Гърляница“ бл.9,
ап.18.
/общ брой съветници-21, присъствали по време на поименното гласуване – 20/
/”за”- 20,“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

Р Е Ш Е Н И Е № 62
26.03.2019 г.
ПРОТОКОЛ №3
Общински съвет-Радомир на свое заседание, проведено на 26.03.2019г. , обсъди
първа точка от дневния ред –Докладни записки, Докладна записка, вх.№ С63/15.03.2019 г., относно отпускане на финансова помощ на Силва Кирилова Ковачева
от град Радомир, с вносител: Пламен Алексиев-кмет на Община Радомир, както и
становищата на ПК“Здравеопазване, социална политика, образование, наука,
култура и духовни дейности“ и ПК“Бюджет, финанси и инвестиционна политика“.

След извършеното поименно гласуване, на основание чл.11, ал.1 и
ал.2 от ЗСП, чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА и чл.2, ал.1 от Правила за
отпускане на еднократни помощи, Общински съвет-Радомир прие
Р Е Ш Е Н И Е № 62

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-РАДОМИР ДАВА СЪГЛАСИЕ да бъде
отпусната финансова помощ в размер на 1120 /хиляда сто и
двадесет/ лева на Силва Кирилова Ковачева от град Радомир,
ж.к.“НОЕ“ № 3.
/общ брой съветници-21, присъствали по време на поименното гласуване – 20/
/”за”- 20,“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

Р Е Ш Е Н И Е № 63
26.03.2019 г.
ПРОТОКОЛ №3
Общински съвет-Радомир на свое заседание, проведено на 26.03.2019г. , обсъди
първа точка от дневния ред –Докладни записки, Докладна записка, вх.№ С64/15.03.2019 г., относно отпускане на финансова помощ на Любен Славчов Рашков
от град Радомир, с вносител: Пламен Алексиев-кмет на Община Радомир, както и
становищата на ПК“Здравеопазване, социална политика, образование, наука,
култура и духовни дейности“ и ПК“Бюджет, финанси и инвестиционна политика“.

След извършеното поименно гласуване, на основание чл.11, ал.1 и
ал.2 от ЗСП, чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА и чл.2, ал.1 от Правила за
отпускане на еднократни помощи, Общински съвет-Радомир прие
Р Е Ш Е Н И Е № 63

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-РАДОМИР ДАВА СЪГЛАСИЕ да бъде
отпусната финансова помощ в размер на 200 /двеста/ лева на
Любен Славчов Рашков от град Радомир, ул.“Радомирска“ № 29.
/общ брой съветници-21, присъствали по време на поименното гласуване – 20/
/”за”- 20,“против”- няма, “въздържал се”- няма/

СВЕТОСЛАВ КИРИЛОВ/П/
Председател на Общински съвет-Радомир

