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

РЕШЕНИЕ №1
11.11.2019 г.
ПРОТОКОЛ №1
Общински съвет-Радомир на свое заседание, проведено на
11.11.2019 година по първа точка от дневния ред – Избор на
председател на Общински съвет-Радомир, основание чл.21, ал.1,т.3
от ЗМСМА, след извършеното гласуване, на основание чл.21,
ал.1,т.1 от ЗМСМА, прие
РЕШЕНИЕ №1
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-РАДОМИР ИЗБИРА 5-членна временна
комисия, която да проведе процедурата по избор на председател
на Общински съвет-Радомир, в състав:
ПРЕДСЕДАТЕЛ: Иличо Йорданов
ЧЛЕНОВЕ: 1. Сашка Ватрачка
2. Красимир Борисов
3.Благойка Божкова
4.Василка Стоилова
/общ брой съветници-17, присъствали по време на гласуването – 17/
/”за”- 17,“против”- няма, “въздържал се”- няма/

ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ /п/
Председателстващ заседанието

СВЕТОСЛАВ КИРИЛОВ /п/
Председател на Общински съвет-Радомир

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

РЕШЕНИЕ №2
11.11.2019 г.
ПРОТОКОЛ №1
Общински съвет-Радомир на свое заседание, проведено на
11.11.2019 година по първа точка от дневния ред – Избор на
председател на Общински съвет-Радомир, основание чл.21, ал.1,т.3
от ЗМСМА, след извършеното гласуване, на основание чл.21,
ал.1,т.3 от ЗМСМА, прие
РЕШЕНИЕ №2
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-РАДОМИР ИЗБИРА Светослав
Димитров Кирилов за председател на Общински съвет-Радомир
По протокол на временната комисия по избора на
председател на Общински съвет-Радомир:
Присъстващи общински съветници по време на тайното
гласуване – 17
По списък гласували общински съветници – 17
Намерени в урната 17 плика
Действителни бюлетини – 15
Недействителни бюлетини – 2
Гласували „за“ Светослав Кирилов – 10 съветници
Гласували „против“ – 5 съветници

ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ /п/
Председателстващ заседанието

СВЕТОСЛАВ КИРИЛОВ /п/
Председател на Общински съвет-Радомир

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

РЕШЕНИЕ №3
11.11.2019 г.
ПРОТОКОЛ №1
Общински съвет-Радомир на свое заседание, проведено на
11.11.2019 година по втора точка от дневния ред - Избор на
временна комисия за изработване проект за правилник за работа
на Общински съвет-Радомир и постоянните комисии към него.
След станалите разисквания и извършеното гласуване, на основание
чл.21, ал.1,т.1 от ЗМСМА, Общински съвет-Радомир прие
РЕШЕНИЕ №3
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-РАДОМИР ИЗБИРА 7-членна временна
комисия за изработване проект за правилник за работа на
Общински съвет-Радомир и постоянните комисии към него, в
състав:
Председател: Светослав Кирилов – председател на ОбСРадомир
Членове: 1.Антонио Антонов – общински съветник
2.Георги Георгиев – общински съветник
3.Цветанка Котева – общински съветник
4.Василка Стоилова – общински съветник
5.Благойка Божкова – общински съветник
6.Стефан Даскалов – юрист на ОбС-Радомир
/общ брой съветници-17, присъствали по време на гласуването – 17/
/”за”- 17,“против”- няма, “въздържал се”- няма/

СВЕТОСЛАВ КИРИЛОВ /п/
Председател на Общински съвет-Радомир

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РАДОМИР

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

РЕШЕНИЕ №4
11.11.2019 г.
ПРОТОКОЛ №1
Общински съвет-Радомир на свое заседание, проведено на
11.11.2019 година обсъди дата и дневен ред за предстоящо заседание
на Общински съвет-Радомир.
След извършеното гласуване, на основание чл.21, ал.1,т.23 от
ЗМСМА, Общински съвет-Радомир прие
РЕШЕНИЕ №4
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-РАДОМИР ПРИЕМА следващото редовно
заседание на Общински съвет-Радомир да бъде на 26.11.2019 година
от 9.30 часа в залата на МКИЦ „Европа“-град Радомир при следния
ДНЕВЕН РЕД:
1.Доклад на временната комисия за изработване проект за
правилник за работа на Общински съвет-Радомир, неговите
комисии и взаимодействието му с общинската администрация.
2.Избор на зам.-председатели на Общински съвет-Радомир.
3. Избор на постоянни комисии към Общински съвет-Радомир и
техните ръководства.
4.Избор
на
временна
комисия
за
определяне
на
възнагражденията на кмета на община Радомир, на председателя
на Общински съвет-Радомир, на зам.-председателите на Общински
съвет-Радомир, на председателите на постоянните комисии и на
общинските съветници.
5.Докладни записки.
/общ брой съветници-17, присъствали по време на гласуването – 17/
/”за”- 17,“против”- няма, “въздържал се”- няма/
СВЕТОСЛАВ КИРИЛОВ /п/
Председател на Общински съвет-Радомир

