ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БРЕЗОВО, ПЛОВДИВСКА ОБЛАСТ
ПРЕПИС!
РЕШЕНИЕ
№ 257
Взето с протокол № 26 на заседание на Общински съвет гр.Брезово,
проведено на 10.08.2017 г.
Относно: Приемане на решение от Общински съвет – Брезово за даване на
предложение от кмета на община Брезово до МОН и РУО – Пловдив за включване на
ОУ „Св.св.Кирил и Методий“ – с.Стрелци в списъка на защитените училища.
Общинският съвет след като изслуша предложението на кмета на
община Брезово, станалите разисквания, и след поименно гласуване,
Р Е Ш И:
На основание чл.21, ал.1, т.23 и ал.2 и чл.17, ал.1, т.3 от ЗМСМА, във
връзка с чл.5, ал.1 от ПМС №121 на МС от 23.06.2017 г. за приемане на
критерии за определяне на защитените детски градини и защитените
училища и на условията и ред за тяхното допълнително финансиране,
Общинският съвет гр.Брезово
дава съгласие да бъде направено
предложение от кмета на община Брезово до МОН и РУО - Пловдив за
включване на ОУ „ Св. св. Кирил и Методий“ – с. Стрелци в списъка на
защитените училища.

ОБЩ БРОЙ НА ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ – 13
ПРИСЪСТВАЛИ – 12
- „ЗА“ – 12
- „ПРОТИВ“ –
- „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ –

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА,
ИЗВЛЯКЪЛ ПРЕПИСА:
/Н.Маринска/

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: /п/
/инж.Ст.Минчев/

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БРЕЗОВО, ПЛОВДИВСКА ОБЛАСТ
ПРЕПИС!
РЕШЕНИЕ
№ 258
Взето с протокол № 26 на заседание на Общински съвет гр.Брезово,
проведено на 10.08.2017 г.
Относно: Вземане на решение за ползване на платен годишен отпуск от кмета
на общината.

Общинският съвет след като изслуша заявлението на кмета на
община Брезово, предложението на председателя на ОбС, станалите
разисквания, и след поименно гласуване,
Р Е Ш И:
На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА и чл.114, ал.6 от Правилника за
организацията и дейността на Общински съвет Брезово, неговите комисии
и взаимодействието му с Общинска администрация на община Брезово,
Общинският съвет дава съгласие кмета на общината инж.Радньо Манолов
да ползва пратен годишен отпуск в размер на 2 дни, считано от 07.09.
2017г. до 08.09.2017 г. включително.

ОБЩ БРОЙ НА ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ – 13
ПРИСЪСТВАЛИ – 12
- „ЗА“ – 12
- „ПРОТИВ“ –
- „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ –

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА,
ИЗВЛЯКЪЛ ПРЕПИСА:
/Н.Маринска/

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: /п/
/инж.Ст.Минчев/

