ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БРЕЗОВО, ПЛОВДИВСКА ОБЛАСТ
ПРЕПИС!
РЕШЕНИЕ
№ 229
Взето с протокол № 23 на заседание на Общински съвет гр.Брезово,
проведено на 25.05.2017 г.
Относно: Приемане на Наредба за изменение и допълнение на
наредба за записване, преместване и отписване в общинските детски
градини в община Брезово, област Пловдив.
Общинският съвет след като изслуша предложението на кмета на
община Брезово, доклада на председателя на ПК по БФИНУП,
предложение от председателя на ОбС, станалите разисквания, и след
поименно гласуване,
Р Е Ш И:
На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, във връзка с чл.79 от АПК,
чл.26, ал.2 от Закона за нормативните актове, Общински съвет гр.Брезово
Приема Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за
записване, преместване и отписване на деца в общинските детски градини
в община Брезово, област Пловдив, приета с решение № 120/13.09.2016 г.
на Общински съвет гр.Брезово, както следва:
§ 1. В заглавието на нормативния документ след думата „Наредба“
добавя „№5“.
§ 2. В Чл.19 се правят следните изменения:
1.
В ал.2,
а) в т. 4 думите “..и след представяне на документ за платена такса
от предходната детска градина. Липсата на такъв документ е основание
детето да не бъде записано“ се заличават.
б) т.7 се отменя.
ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
§ 3. Родителите на децата, записани в детските градини, заплащат
месечна такса до 10-то число на следващия месец, съгласно Наредба №2 за
определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на
територията на община Брезово, област Пловдив.

§ 4. Наредбата за изменение и допълнение на Наредбата за
записване, преместване и отписване на деца в общинските детски градини
в община Брезово, област Пловдив е приета с решение № …../………2017
г. и влиза в сила от датата на приемането и от Общинския съвет.

ОБЩ БРОЙ НА ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ – 13
ПРИСЪСТВАЛИ – 11
- „ЗА“ – 11
- „ПРОТИВ“ –
- „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ –
ВЯРНО С ОРИГИНАЛА,
ИЗВЛЯКЪЛ ПРЕПИСА:
/Н.Маринска/

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

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БРЕЗОВО, ПЛОВДИВСКА ОБЛАСТ
ПРЕПИС!
РЕШЕНИЕ
№ 230
Взето с протокол № 23 на заседание на Общински съвет гр.Брезово,
проведено на 25.05.2017 г.
Относно: Гласуване на Предложение за приемане на художника
Минчо Кацаров за почетен член на Дружеството на пловдивските
художници и Съюза на българските художници.
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.2 от ЗМСМА, Общинският съвет
гр.Брезово:
1. Предлага на Дружеството на пловдивските художници и Съюза на
българските художници, художникът Минчо Кацаров да бъде
приет посмъртно за почетен член.
2. Възлага на кмета на общината да направи Предложение до
съответните сдружения.
ОБЩ БРОЙ НА ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ – 13
ПРИСЪСТВАЛИ – 11
- „ЗА“ – 11
- „ПРОТИВ“ –
- „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ –
ВЯРНО С ОРИГИНАЛА,
ИЗВЛЯКЪЛ ПРЕПИСА:
/Н.Маринска/

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

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БРЕЗОВО, ПЛОВДИВСКА ОБЛАСТ
ПРЕПИС!
РЕШЕНИЕ
№ 231
Взето с протокол № 23 на заседание на Общински съвет гр.Брезово,
проведено на 25.05.2017 г.
Относно: Подпомагане жители на общината.
Общинският съвет след като изслуша предложението на кмета на
община Брезово, предложение от общински съветник, станалите
разисквания, и след поименно гласуване,
Р Е Ш И:
На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА и решение №181, т.5.2., взето с
протокол №18/26.01.2017г. на Общински съвет – Брезово, Общинският
съвет гр.Брезово дава съгласие да бъде подпомогнати лицата:
- Величка Иванова Шаркова от с.Чоба със сумата от 100 /сто/ лева;
- Георги Иванов Тодоров от с.Дрангово със сумата от 100 /сто/ лева;
- Руска Михайлова Сандева от с.Пъдарско със сумата от 100 /сто/ лева.

ОБЩ БРОЙ НА ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ – 13
ПРИСЪСТВАЛИ – 11
- „ЗА“ – 11
- „ПРОТИВ“ –
- „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ –
ВЯРНО С ОРИГИНАЛА,
ИЗВЛЯКЪЛ ПРЕПИСА:
/Н.Маринска/

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

