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 № 64
11.04.2019 г.
ПРОТОКОЛ №4
Общински съвет-Радомир на свое заседание, проведено на 11.04.2019г. , обсъди
първа точка от дневния ред – Докладни записки, Докладна записка, вх.№ С94/09.04.2019 г., относно Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за
определяне размера на местните данъци в Община Радомир, с вносител: Пламен
Алексиев-кмет на Община Радомир, както и становищата на ПК „Бюджет, финанси
и инвестиционна политика“ и ПК“Обществен ред, законност, местно
самоуправление и общинска собственост“.

След станалите разисквания и извършеното поименно гласуване,
Общински съвет-Радомир прие
Р Е Ш Е Н И Е № 64

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-РАДОМИР ОТМЕНЯ свое Решение № 10
по Протокол № 1 от заседание, проведено на 29.01.2019 година.
/общ брой съветници-21, присъствали по време на поименното гласуване – 19/
/”за”- 16,“против”- няма, “въздържал се”- 2, не гласува - 1/

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 № 65
11.04.2019 г.
ПРОТОКОЛ №4
Общински съвет-Радомир на свое заседание, проведено на 11.04.2019г. , обсъди
първа точка от дневния ред – Докладни записки, Докладна записка, вх.№ С96/11.04.2019 г., относно решение за подписване на запис на заповед за получаване на
авансово плащане по процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна
финансова помощ по Проект BG05M9OP001-2.018-0017-С01 „Социално-икономическа
интеграция на уязвими групи.Интегрирани мерки за подобряване достъпа до
образование“ – Компонент 1 по оперативна програма „Развитие на човешки ресурси
2014-2020“ и оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж
2014-2020“, с вносител: Пламен Алексиев-кмет на Община Радомир, както и
становищата на 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.10 и т.24,
Общински съвет-Радомир прие

Р Е Ш Е Н И Е № 65
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-РАДОМИР:
1.ДАВА СЪГЛАСИЕ да бъде издадена запис на заповед от
община Радомир, без протест и разноски, в полза на
Министерство на труда и социалната политика, с адрес: 1051 град
София, улица „Триаадица“ № 2, ЕИК 000695395, в качеството му
Управляващ орган ОП „Развитие на човешките ресурси,
представлявано от Зорница Русинова – заместник министър и
ръководител на УО, за сумата от 75 691,16 лева, за обезпечаване на
авансовото плащане по горецитирания договор. Падеж: Датата
на влизане в сила на решението за верификация на окончателното
искане за плащане по договор BG05M9OP001-2.018.0017-С01.
2.ДАВА СЪГЛАСИЕ да бъде издадена запис на заповед от
община Радомир, без протест и разноски, в полза на Изпълнителна
агенция ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“, с
адрес: 1113 град София, булевард „Цариградско шосе“ № 125, ЕИК
177224179, в качеството му на Ръководител на управляващия на
ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“,
представлявано от Кирил Гератлиев – изпълнителен директор на

ИА ОП НОИР, за сумата от 77 992,30 лева, за обезпечаване на
авансовото плащане по горецитирания договор. Падеж: Датата
на влизане в сила на решението за верификация на окончателното
искане за плащане по договор BG05M9OР001-2.018-00172014BG05M2OP001-С01.
3.УПЪЛНОМОЩАВА г-н Пламен Алексиев-кмет на община
Радомир, в качеството му на Бенефициент, да подпише запис на
заповед за авансово плащане по оперативна програма „Развитие на
човешките ресурси“ и запис на заповед по оперативна програма
„Наука и образование за интелигентен растеж“, при посочените
по-горе условия, в съответствие с утвърдените от МТСП и ИА ОП
НОИР образци за получаване на авансово плащане в размер на 20 %
от общата стойност на проекта или левовата равностойност на
153 683,46 лева /сто петдесет и три хиляди шестотин осемдесет и
три лева и 0,46 стотинки/.
На основание чл.60, ал.1 от АПК Общински съвет-Радомир
ДОПУСКА предварително изпълнение на настоящото решение.
/общ брой съветници-21, присъствали по време на поименното гласуване – 19/
/”за”- 19,“против”- няма, “въздържал се”- няма/

СВЕТОСЛАВ КИРИЛОВ /П/
Председател на Общински съвет-Радомир

