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) – 136/26.06.2020 година

След извършеното поименно гласуване по предложение вх.№ С141/25.06.2020г. 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, по внесена докладна
записка вх. № С-138/24.06.2020 г. от Пламен Алексиев – кмет на Община
Радомир, относно участие по Мярка 2.4.1. „Осигуряване на достъп до
качествено образование в малките населени места и в трудно достъпните
райони” от стратегията за водено от общностите местно развитие на
МИГ-Радомир-Земен посредством процедура на подбор на проекти за
безвъзмездна финансова помощ BG05M2OP001-3.009 МИГ-Радомир-Земен
на основание 21, ал.1, т.23 и чл.59 от ЗМСМА
и 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) – 136/26.06.2020 година

1.На основание чл.21, ал.1 т.23 от ЗМСМА, ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-

РАДОМИР ДАВА СЪГЛАСИЕ община Радомир да подготви и подаде
проектно предложение по Мярка 2.4.1. „Осигуряване на достъп до
качествено образование в малките населени места и в трудно достъпните
райони” от стратегията за водено от общностите местно развитие на
МИГ-Радомир-Земен посредством процедура на подбор на проекти за
безвъзмездна финансова помощ BG05M2OP001-3.009 МИГ-РадомирЗемен.
2.На основание чл.59 от ЗМСМА, ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-РАДОМИР
ОДОБРЯВА споразумение за партньорство между община Радомир –
бенефициент и ДГ „Слънце” – партньор.
3.ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-РАДОМИР ВЪЗЛАГА на кмета на община
Радомир да подготви необходимата документация за кандидатстване.

ОБЩ БРОЙ СЪВЕТНИЦИ – 17 общински съветници - всички
уведомени лично.
ОБЩ БРОЙ ГЛАСУВАЛИ: 12 общински съветници, от тях:
„ЗА” - 12 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) – 137/26.06.2020 година

След извършеното поименно гласуване по предложение
вх.№ С-142/25.06.2020г. 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, по внесена докладна записка вх. № С139/25.06.2020 г. от Пламен Алексиев – кмет на Община
Радомир, относно участие по Мярка 2.4.1. „Осигуряване на
достъп до качествено образование в малките населени места и в
трудно достъпните райони” от стратегията за водено от
общностите
местно развитие на МИГ-Радомир-Земен
посредством процедура на подбор на проекти за безвъзмездна
финансова помощ BG05M2OP001-3.009 МИГ-Радомир-Земен на
основание чл.59, чл.60 и чл. 61 и 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 съветРадомир прие
РЕШЕНИЕ

№ (П) – 137/26.06.2020 година

На основание чл.59 от ЗМСМА, ОБЩИНСКИ СЪВЕТРАДОМИР ОДОБРЯВА споразумение за партньорство
между община Радомир – партньор и СУ „Св. Св. Кирил и
Методий” – бенефициент по Мярка 2.4.1. „Осигуряване на
достъп до качествено образование в малките населени
места и в трудно достъпните райони” от стратегията за
водено от общностите
местно развитие на МИГ-

Радомир-Земен посредством процедура на подбор на
проекти за безвъзмездна финансова помощ BG05M2OP0013.009 МИГ-Радомир-Земен.

ОБЩ БРОЙ СЪВЕТНИЦИ – 17 общински съветници - всички
уведомени лично.
ОБЩ БРОЙ ГЛАСУВАЛИ: 12 общински съветници, от тях:
„ЗА” -12 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) – 138/26.06.2020 година

След извършеното поименно гласуване по предложение
вх.№ С-143/25.06.2020г. 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, по внесена докладна записка вх. № С140/25.06.2020 г. от Пламен Алексиев – кмет на Община
Радомир, относно участие по Мярка 2.4.1. „Осигуряване на
достъп до качествено образование в малките населени места и в
трудно достъпните райони” от стратегията за водено от
общностите
местно развитие на МИГ-Радомир-Земен
посредством процедура на подбор на проекти за безвъзмездна
финансова помощ BG05M2OP001-3.009 МИГ-Радомир-Земен на
основание чл.59 от ЗМСМА и 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 съветРадомир прие
РЕШЕНИЕ

№ (П) – 138/26.06.2020 година

На основание чл.59 от ЗМСМА, ОБЩИНСКИ СЪВЕТРАДОМИР ОДОБРЯВА споразумение за партньорство между
община Радомир – партньор и ДГ „Радомирче” – бенефициент
по Мярка 2.4.1. „Осигуряване на достъп до качествено
образование в малките населени места и в трудно достъпните
райони” от стратегията за водено от общностите местно
развитие на МИГ-Радомир-Земен посредством процедура на

подбор на проекти за безвъзмездна финансова
BG05M2OP001-3.009 МИГ-Радомир-Земен.

помощ

ОБЩ БРОЙ СЪВЕТНИЦИ – 17 общински съветници - всички
уведомени лично.
ОБЩ БРОЙ ГЛАСУВАЛИ: 12 общински съветници, от тях:
„ЗА” - 12 общински съветници;
„ПРОТИВ” - няма
„ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-РАДОМИР: /П/
СВЕТОСЛАВ КИРИЛОВ

