ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - БРАТЯ ДАСКАЛОВИ
РЕШЕНИЕ
№ 202
от 30. 11. 2016 г.
На основание чл.21, ал.1, т.6 от ЗМСМА, чл. 124 от Закона за публичните
финанси и чл. 36, ал.3 от Наредбата условията и реда за съставяне на
тригодишната бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне,
обсъждане, приемане, изпълнение и отчитане на общинския бюджет на Община
Братя Даскалови, Общински съвет Братя Даскалови реши:
1. Приема промените по разходна част на бюджета /Приложение 1/.
2. Приема актуализирания бюджет на общината за 2016г. в размер на :
По приходите – 5859311 лв.
По разходите – 5859311 лв.
3. Приема актуализираната инвестиционна програма на Община Братя
Даскалови за 2016 година в размер на 667 737 лв., съгласно /Приложение 2/ .
4. Дава съгласие да бъде извършена компенсираща промяна в
капиталовите разходи, финансирани със средства от целевата субсидия за 2016
г., съгласно /Приложение № 2/.
5. Възлага на кмета на община Братя Даскалови да извърши необходимата
актуализация по бюджета на общината, свързана с изпълнение на т. 1 от
решението.
Гласуваха поименно:
1. Петко Михайлов Михайлов – „за”
2. Катя Иванова Иванова – „за”
3. Георги Минков Колев – „за”
4. Иван Пенев Пенчев – „за”
5. Стойка Минчева Василева – „за”
6. Силвия Чавдарова Иванова – „за”
7. Иван Петров Иванов – „за”
8. Таньо Стоянов Стоянов – „за”
9. Никола Вълев Будаков – „за”
10. Стоян Колев Вълчев – „за”
11. Спас Запрянов Пеев – „за”
12. Иван Димитров Жеков – „против”
13. Радка Стоилова Караджова – „против”
Общ брой съветници – 13. Брой присъствали на гласуването – 13. Брой
гласували „за” – 11, „против” – 2, „въздържал се” – 0. Приема се.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ОбС:__________________
/ПЕТКО МИХАЙЛОВ/

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - БРАТЯ ДАСКАЛОВИ

РЕШЕНИЕ
№ 203
от 30. 11. 2016 г.

На основание чл. 21, ал.1, т.12 и ал.2 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация, Общински съвет Братя Даскалови
реши:
1. Приема Общински план за действие за 2016-2017 г. за интегриране на
българските граждани от ромски произход и други граждани в уязвимо социално
положение, живеещи в сходна на ромите ситуация в съответствие с Областната
стратегия за интегриране на ромите в област Стара Загора 2013-2020 г.
Общ брой съветници – 13. Брой присъствали на гласуването – 13. Брой
гласували „за” – 13, „против” – 0, „въздържал се” – 0. Приема се.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОбС:__________________
/ПЕТКО МИХАЙЛОВ/

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - БРАТЯ ДАСКАЛОВИ

РЕШЕНИЕ
№ 204
от 30. 11. 2016 г.

На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА и във връзка с чл.8, ал.3 от
Наредба № 2 от 15.03.2002 г. за условията и реда за утвърждаване на
транспортни схеми и за осъществяване на обществен превоз на пътници с
автобуси, Общински съвет Братя Даскалови реши:
1. Утвърждава две нови маршрутни разписания по линията Братя
Даскалови-Горно Ново село-Братя Даскалови от общинската транспортна схема
/Приложения 1 и 2/

Общ брой съветници – 13. Брой присъствали на гласуването – 13. Брой
гласували „за” – 11, „против” – 2, „въздържал се” – 0. Приема се.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОбС:__________________
/ПЕТКО МИХАЙЛОВ/

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - БРАТЯ ДАСКАЛОВИ
РЕШЕНИЕ
№ 205
от 30. 11. 2016 г.
На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.66, ал.1, във връзка с чл.
199, ал.1 и 2 от ЗУТ и чл.33 от Закона за собствеността, чл.44 от Наредбата за
реда за управление и разпореждане с общинско имущество, Общински съвет
Братя Даскалови реши:
1. Отказва да изкупи от Петър Недев Христов от гр.Чирпан собствената
му жилищна сграда, съгласно нот. акт № 123, т.ІV, дело1412 от 24.12.1991
година, построена върху общински парцел, представляващ УПИ VІІІ, кв.36а,
съгласно ПУП на с.Гранит, одобрен със Заповед № 901/03.08.1981 година при
граници: Север – Улица ОК 105 – ОК 106, Изток – Улица ОК 105 – ОК 148, Юг УПИ Х, Запад – УПИ ІІІ-168 за предложената от него цена от 2200,00 /две
хиляди и двеста/ лева.
Гласуваха поименно:
1. Петко Михайлов Михайлов – „за”
2. Катя Иванова Иванова – „за”
3. Георги Минков Колев – „за”
4. Иван Пенев Пенчев – „за”
5. Стойка Минчева Василева – „за”
6. Силвия Чавдарова Иванова – „за”
7. Иван Петров Иванов – „за”
8. Таньо Стоянов Стоянов – „за”
9. Никола Вълев Будаков – „за”
10. Стоян Колев Вълчев – „за”
11. Спас Запрянов Пеев – „за”
12. Иван Димитров Жеков – „за”
13. Радка Стоилова Караджова – „за”
Общ брой съветници – 13. Брой присъствали на гласуването – 13. Брой
гласували „за” – 13, „против” – 0, „въздържал се” – 0. Приема се.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ОбС:__________________
/ПЕТКО МИХАЙЛОВ/

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - БРАТЯ ДАСКАЛОВИ
РЕШЕНИЕ
№ 206
от 30. 11. 2016 г.

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.134, ал.4 от ЗУТ, във връзка
с чл.6, ал.1 от Закона за общинската собственост, Общински съвет Братя
Даскалови реши:
І. Дава съгласието си за промяна на характера на собствеността на:
1. УПИ І в кв.15, съгласно ПУП на с. Малък дол, одобрен със Заповед №
328/17.12.1990 година, съгласно Акт за публична общинска собственост №
3520/06.07.2016 година от публична общинска в частна общинска собственост.
2. УПИ І в кв.88, съгласно ПУП на с. Гранит, одобрен със Заповед №
901/03.08.1981 година, съгласно Акт за публична общинска собственост №
2834/01.04.2015 година от публична общинска в частна общинска собственост.
ІІ. Упълномощава кмета на общината да изпълни всички процедури по
актуване на собствеността.
Гласуваха поименно:
1. Петко Михайлов Михайлов – „за”
2. Катя Иванова Иванова – „за”
3. Георги Минков Колев – „за”
4. Иван Пенев Пенчев – „за”
5. Стойка Минчева Василева – „за”
6. Силвия Чавдарова Иванова – „за”
7. Иван Петров Иванов – „за”
8. Таньо Стоянов Стоянов – „за”
9. Никола Вълев Будаков – „за”
10. Стоян Колев Вълчев – „за”
11. Спас Запрянов Пеев – „за”
12. Иван Димитров Жеков – „въздържал се”
13. Радка Стоилова Караджова – „въздържал се”
Общ брой съветници – 13. Брой присъствали на гласуването – 13. Брой
гласували „за” – 11, „против” – 0, „въздържал се” – 2. Приема се.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ОбС:__________________
/ПЕТКО МИХАЙЛОВ/

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - БРАТЯ ДАСКАЛОВИ

РЕШЕНИЕ
№ 207
от 30. 11. 2016 г.

На основание чл. 21, ал.1, т.23 и ал.2 от ЗМСМА, Общински съвет Братя
Даскалови реши:
1. Отменя Решение № 194, прието на 28.10.2016 г. от Общински съвет
Братя Даскалови в т. 1, в частта т. 18 - имот № 000106 – Земя с НТП „Пасище с
храсти” с площ от 2,916 дка от ІV-та категория в местността „Юртите” по КВС
на с.Съединение от Програмата
за управление и разпореждане с имоти
общинска собственост на Община Братя Даскалови за 2016 година и т. 2, в
частта т. 3 - имот № 000106 – Земя с НТП „Пасище с храсти” с площ от 2,916
дка от ІV-та категория в местността „Юртите” по КВС на с.Съединение.

Общ брой съветници – 13. Брой присъствали на гласуването – 11. Брой
гласували „за” – 11, „против” – 0, „въздържал се” – 0. Приема се.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОбС:__________________
/ПЕТКО МИХАЙЛОВ/

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - БРАТЯ ДАСКАЛОВИ
РЕШЕНИЕ
№ 208
от 30. 11. 2016 г.
На основание чл.21, ал.1, т.8 и ал.2 от ЗМСМА, във връзка с чл.19, ал.1,
т.4, б „а” и чл.50, ал.7, т.2 от Закона за водите, Общински съвет Братя Даскалови
реши:
1. Дава съгласие „Водоснабдяване и канализация” ЕООД гр.Стара Загора
да поиска от Басейнова дирекция „Източнобеломорски район” гр.Пловдив
издаване на разрешение за водовземане от подземни води чрез съществуващи
водовземни съоръжения - два броя шахтови кладенци, единият от които
резервен, намиращи се в имот № 008080 - Водостопанисвано съоръжение от ІVта категория в местността „Бюка” с площ от 2.688 дка – публична общинска
собственост в землището на с Горно Белево, община Братя Даскалови, област
Стара Загора с титуляр на разрешителното „Водоснабдяване и канализация”
ЕООД гр. Стара Загора.
Гласуваха поименно:
1. Петко Михайлов Михайлов – „за”
2. Катя Иванова Иванова – „за”
3. Георги Минков Колев – „за”
4. Иван Пенев Пенчев – „за”
5. Стойка Минчева Василева – „за”
6. Силвия Чавдарова Иванова – „за”
7. Иван Петров Иванов – „за”
8. Таньо Стоянов Стоянов – „за”
9. Никола Вълев Будаков – „за”
10. Стоян Колев Вълчев – „за”
11. Спас Запрянов Пеев – „за”
12. Иван Димитров Жеков – „за”
13. Радка Стоилова Караджова – „за”
Общ брой съветници – 13. Брой присъствали на гласуването – 13. Брой
гласували „за” – 13, „против” – 0, „въздържал се” – 0. Приема се.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ОбС:__________________
/ПЕТКО МИХАЙЛОВ/

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - БРАТЯ ДАСКАЛОВИ
РЕШЕНИЕ
№ 209
от 30. 11. 2016 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, във връзка с чл.59, ал.1,
чл.109, ал.1, т.3, чл. 110, ал.1, т.3 и по реда на чл. 125, ал.1, чл. 124а, ал.1 и ал.5 и
чл.124б, ал.1 и 2 от Закона за устройство на територията, Общински съвет Братя
Даскалови реши:
1. Разрешава изработването на ПУП - ПЗ (подробен устройствен план –
план за застрояване) с цел промяна отреждането на ПИ-009049 от нива в ПИ за
неземеделски нужди с отреждане: „База за съхранение на селскостопанска
продукция, съхранение и ремонт на селскостопанска техника”.
2. Приема представеното Инвестиционно Предложение – задание от
собственика на ПИ-009049 в качеството на Инвеститор за изграждането на „База
за съхранение на селскостопанска продукция, съхранение и ремонт на
селскостопанска техника”.
3. Възлага на Кмета на Община Братя Даскалови да обяви Решението на
определените за това места в сградата на общината, района на кметството и на
интернет страницата на общината.
Общ брой съветници – 13. Брой присъствали на гласуването – 13. Брой
гласували „за” – 4, „против” – 0, „въздържал се” – 9. Не се приема.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОбС:__________________
/ПЕТКО МИХАЙЛОВ/

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - БРАТЯ ДАСКАЛОВИ
РЕШЕНИЕ
№ 210
от 30. 11. 2016 г.

На основание чл. 21, ал.1, т.23 и ал.2 от ЗМСМА, Общински съвет Братя
Даскалови реши:
1. Отменя Решение № 194, прието на 28.10.2016 г. от Общински съвет
Братя Даскалови в т. 1, в частта т. 19 - Имот № 000149 – Земя с НТП
„Овцеферма” с площ от 19,048 дка от VІІІ-ма категория в местността „…..” по
КВС на с.Гранит от Програмата
за управление и разпореждане с имоти
общинска собственост на Община Братя Даскалови за 2016 година и т. 2, в
частта т. 4 - Имот № 000149 – Земя с НТП „Овцеферма” с площ от 19,048 дка от
VІІІ-ма категория в местността „…..” по КВС на с.Гранит.

Общ брой съветници – 13. Брой присъствали на гласуването – 11. Брой
гласували „за” – 11, „против” – 0, „въздържал се” – 0. Приема се.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОбС:__________________
/ПЕТКО МИХАЙЛОВ/

