ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БРЕЗОВО, ПЛОВДИВСКА ОБЛАСТ
ПРЕПИС!

РЕШЕНИЕ
№ 128
Взето с протокол № 12 на заседание на Общински съвет гр.Брезово,
проведено на 16.05.2012 г.
ОТНОСНО: Приемане на Общинска програма за оптимизиране на
училищната мрежа в община Брезово през 2012 г.

Общинският съвет след като изслуша направеното предложение от
кмета на общината, станалите разисквания, и след поименно гласуване,
Р Е Ш И:
На основание чл. 21, ал.1, т.12 от ЗМСМА , Общинският съвет
гр.Брезово приема Общинска програма за оптимизиране на училищната
мрежа в община Брезово през 2012 г.

ОБЩ БРОЙ НА ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ - 13
ПРИСЪСТВАЛИ – 11
ГЛАСУВАЛИ:
- „ЗА” – 10
- „ПРОТИВ” - 1
- „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” –

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

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: /п/
/М. Сарафов/

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БРЕЗОВО, ПЛОВДИВСКА ОБЛАСТ
ПРЕПИС!
РЕШЕНИЕ
№ 129
Взето с протокол № 12 на заседание на Общински съвет гр.Брезово,
проведено на 16.05.2012 г.
ОТНОСНО: Предложение за закриване на общинско училище.
Общинският съвет след като изслуша направеното предложение от
кмета на общината, станалите разисквания, и след поименно гласуване,
Р Е Ш И:
1. На основание чл. 21, ал.2 от ЗМСМА, чл. 10, ал. 6 от Закона за
народната просвета и чл. 12, ал. 2,3 и 6 от ППЗНП, Общинският
съвет гр. Брезово предлага на Министъра на образованието,
младежта и науката да издаде заповед за закриване на Прогимназия
„Отец Паисий” с.Пъдарско, община Брезово, считано от 01.09.2012 г.
2. Определя ОУ „Св.св. Кирил и Методий” с. Стрелци за приемащо
училище по отношение на учениците и задължителната
документация на закриващото се учебно заведение.
3. Възлага на кмета на общината:
3.1 Да осигури охрана на сградата на училището и се разпореди по
целесъобразност с неговото имущество
3.2 Да осигури транспорта на пътуващите ученици от с. Пъдарско до с.
Стрелци и обратно през учебната 2012/ 2013 г.
3.3 Да изготви мотивирано предложение до Министъра на
образованието, младежта и науката и до РИО – Пловдив за издаване
на заповед за закриване на Прогимназия „Отец Паисий” с. Пъдарско.
ОБЩ БРОЙ НА ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ - 13
ПРИСЪСТВАЛИ – 11
ГЛАСУВАЛИ:
- „ЗА” – 9
- „ПРОТИВ” - 1
- „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 1
ВЯРНО С ОРИГИНАЛА,
ИЗВЛЯКЪЛ ПРЕПИСА:
/Н.Маринска/

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: /п/
/М. Сарафов/

