ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БРЕЗОВО, ПЛОВДИВСКА ОБЛАСТ
ПРЕПИС!
РЕШЕНИЕ
№ 53
Взето с протокол № 7 на заседание на Общински съвет гр.Брезово,
проведено на 24.03.2016г.
ОТНОСНО: Промяна на финансиращия орган на Професионална гимназия „Златю
Бояджиев”гр.Брезово от бюджета на МОН към бюджета на община Брезово и промяна
статута на държавна професионална гимназия в общинска професионална гимназия.

Общинският съвет след като изслуша предложението на кмета на
общината, станалите разисквания, и след поименно гласуване,
Р Е Ш И:
На основание чл.20, във връзка с чл.17, ал.1 т.3, чл.21, ал.1, т.8, във
връзка с чл.27, ал.4 и ал.5 от ЗМСМА и чл.10, ал.6 от Закона за народната
просвета, Общинският съвет гр.Брезово:
1. Дава съгласие за:
- промяна на финансиращия орган на Професионална гимназия „Златю
Бояджиев” - гр.Брезово от бюджета на Министерство на образованието
към бюджета на община Брезово, с дата за промяна 01.09.2016г.;
- промяна статута на професионалната гимназия и обявяването й за
общинска;
- придобиване в собственост на управляваните от професионалната
гимназия държавни имоти.
2. Възлага на Кмета на община Брезово да внесе в МОН мотивирано
предложение за промяна статута на Професионалната гимназия „Златю
Бояджиев” – гр.Брезово от държавна на общинска Професионална
гимназия.
3. Възлага на кмета на община Брезово да подпише всички
необходими документи, свързани с изпълнение на Решението.
Забележка: Поради наличие на обстоятелства, които биха довели до конфликт на интереси,
общинският съветник Стоян Минчев не участва в гласуването.

ОБЩ БРОЙ НА ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ - 13
ПРИСЪСТВАЛИ – 13
ГЛАСУВАЛИ:
- „ЗА” – 12
- „ПРОТИВ” - „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” –
ВЯРНО С ОРИГИНАЛА,
ИЗВЛЯКЪЛ ПРЕПИСА: /п/
/Н.Маринска/

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

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БРЕЗОВО, ПЛОВДИВСКА ОБЛАСТ
ПРЕПИС!

РЕШЕНИЕ
№ 54
Взето с протокол № 7 на заседание на Общински съвет гр.Брезово,
проведено на 24.03.2016г.

ОТНОСНО: Закупуване на специализирана техника за дейност „чистота”.

Общинският съвет след като изслуша предложението на кмета на
общината, станалите разисквания, и след поименно гласуване,
Р Е Ш И:
На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, Общинският съвет реши:
1.
За нуждите на дейност „чистота” да бъде закупен багертоварач с челна кофа.
2.
Разходите за закупуването да бъдат за сметка на преходния
остатък от дейност „чистота” от 2015г.
3.
Определя лимит на разходите – до 66 000 лв. без ДДС.
4.
Възлага на кмета на общината да предприеме необходимите
действия за изпълнение на решението.

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

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

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

