ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - БРАТЯ ДАСКАЛОВИ
РЕШЕНИЕ
№ 211
от 28.12.2016 г.
На основание чл.21, ал.1, т.6 от ЗМСМА, чл. 124 от Закона за публичните
финанси и чл. 36, ал.З от Наредбата за 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 - 5 945 295 лв.
По разходите - 5 945 295 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. Таньо Стоянов Стоянов – „за”
8. Никола Вълев Будаков – „за”
9. Стоян Колев Вълчев – „за”
10. Спас Запрянов Пеев – „за”
11. Иван Димитров Жеков – „против”
Общ брой съветници – 13. Брой присъствали на гласуването – 11. Брой гласували „за” –
10, „против” – 1, „въздържал се” – 0. Приема се.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ОбС_____________
/П. МИХАЙЛОВ/

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - БРАТЯ ДАСКАЛОВИ
РЕШЕНИЕ
№ 212
от 28.12.2016 г.
На основание чл.21, ал.1, т.7 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация, Общински съвет Братя Даскалови приема изменение и
допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси
и цени на услуги на територията на община Братя Даскалови, както следва:
1.В Глава Втора „Местни такси”, Раздел I „Такса за битови отпадъци”, чл. 12, ал.2
с текст „Границите на районите и видът на предлаганите услуги по чл.12 в
съответния район се определят със заповед на кмета на общината и се одобряват
публично до 30 октомври на предходната година” се изменя така:
„Границите на районите и видът на предлаганите услуги по чл.12 в
съответния район се определят със заповед на кмета на общината и се
одобряват публично до 31 октомври на предходната година”.
2. В Глава Втора „Местни такси”, Раздел I „Такса за битови отпадъци”:
2.1. Чл.14а.,ал.1 с текст „Размерът на таксата се определя в левове според
количеството на битовите отпадъци” се изменя така:
„Размерът на таксата може да се определя в левове според количеството на
битовите отпадъци”.
2.2. Чл.14а.,ал.2 с текст „Таксата за осигуряване на съдове за събиране и
транспортиране на битовите отпадъци според количеството им се определя в
размер на:
- 1000 лв. за контейнер тип „Бобър” се изменя така:
„Таксата за осигуряване на съдове за събиране и транспортиране на
битовите отпадъци според количеството им се определя в размер на:
- 3000 лв. за контейнер тип „Бобър”.
2.3. Чл. 14а., ал.5 с текст „(Доп. с Решение No 63/20.02.2012 г., доп. с Решение No
375/21.12.2010г.) Когато таксата се определя според количеството на битовите
отпадъци по ал.2, лицата по чл.13 подават декларация в общината по
местонахождението на имота до 30 ноември на предходната година” се изменя
така:
„(Доп. с Решение No 63/20.02.2012 г., доп. с Решение No 375/21.12.2010г.)
Когато таксата се определя според количеството на битовите отпадъци по
ал.2, лицата по чл.13 подават декларация в общината по местонахождението
на имота до 31 декември на предходната година”.
3. В Глава Втора „Местни такси”, Раздел I „Такса за битови отпадъци”:
3.1. Чл. 15, ал.1 с текст „(Изменена с Решение No409/31.03.2011 г., в сила от
01.01.2011г.) Такса битови отпадъци се плаща на две равни вноски в следните
срокове: от 01.03 до 30.06 и до 30.10. На предплатилите от 01.03 до 30.04 за
цялата година се прави отстъпка 5% се изменя така:

„(Изменена с Решение No409/31.03.2011 г., в сила от 01.01.2011г.) Такса
битови отпадъци се плаща на две равни вноски в следните срокове: от 01.03
до 30.06 и до 31.10. На предплатилите от 01.03 до 30.04 за цялата година се
прави отстъпка 5%”.
3.2. Чл.15, ал.2 с текст „На предплатилите в първия срок за цялата година се
прави отстъпка от 5 на сто” се отменя.
4.В Глава Втора „Местни такси”, Раздел I „Такса за битови отпадъци”, чл. 16а. с
текст „(Допълнен с Решение No13 от 11.12.2003 г., и Решение No 162 от 26.02.
2009 г.) Освобождават се от такса сметосъбиране и сметоизвозване на битови
отпадъци имотите, които няма да се използват през цялата година и не са основни
жилища, след подаване на декларация в Община Братя Даскалови от всички
собственици или ползватели до 30 ноември на предходната година.” се изменя
така:
„(Допълнен с Решение No13 от 11.12.2003 г., и Решение No 162 от 26.02. 2009
г.) Освобождават се от такса сметосъбиране и сметоизвозване на битови
отпадъци имотите, които няма да се използват през цялата година и не са
основни жилища, след подаване на декларация в Община Братя Даскалови
от всички собственици или ползватели до края на предходната година”.
5. В Глава Втора „Местни такси”, Раздел I „Такса за битови отпадъци” се създава
нов чл.16в. със следния текст:
„Чл.16в. (1) Не се събира такса за битови отпадъци за услугите, предоставени
на молитвени домове, храмове и манастири, в които се извършва
богослужебна дейност от законно регистрираните вероизповедания в
страната, заедно с поземлените имоти, върху които са построени.
(2) (Нова – ДВ, бр. 95 от 2015 г., в сила от 1.01.2016 г.) Освобождаването по ал.
1 е при условие, че имотите не се ползват със стопанска цел, несвързана с
пряката им богослужебна дейност.
(3) За училищата на територията на общината се определя такса битови
отпадъци в размер на 6 лева на ученик.
(4) За читалищата на територията на общината се определя такса битови
отпадъци в размер на 6 лева на субсидирана бройка”.
6. В Глава Втора „Местни такси”, Раздел III „Такси за детски ясли, детски
градини, домове за социални грижи, лагери и други общински социални
услуги”:
6.1. Чл. 20, ал.1 с текст “(Изм. С Решение No 65/20.02.2012 г.) За ползване на
детски ясли и детски градини родителите или настойниците дължат месечни
такси, както следва:
-За целодневни детски градини и ясли – 25 лв. , се изменя така:
„(Изм. С Решение No 65/20.02.2012 г.) За ползване на детски ясли и детски
градини родителите или настойниците дължат месечни такси, както следва:
-За целодневни детски градини и ясли – 30 лв”.
6.2. Чл. 20, ал.1 с текст „Размерът на таксата се заплаща с 50 на сто намаление за:
1. деца с един родител;
2. деца с родители – редовни студенти;
3. деца с родители I група инвалиди;
4. сираци”
се изменя така:
„Размерът на таксата се заплаща с 50 на сто намаление за:
1. деца с един родител;
2. деца с родители – редовни студенти;

3. деца с родители, единият от които е с намалена работоспособност над
50 %;
4. сираци”
Създава се т.5 с текст „деца с увреждане над 71 %”.
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”
Общ брой съветници – 13. Брой присъствали на гласуването – 12. Брой гласували „за” –
11, „против” – 1, „въздържал се” – 0. Приема се.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ОбС_____________
/П. МИХАЙЛОВ/

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - БРАТЯ ДАСКАЛОВИ
РЕШЕНИЕ
№ 213
от 28.12.2016 г.
I. Общински съвет Братя Даскалови на осн. чл. 21. ал.1. т.7 от ЗМСМА и чл.
66 от Закона за местните данъци и такси одобрява следната План-сметка за
необходимите средства по дейности за подържане чистотата на населените места
в община Братя Даскалови
ПЛАН - СМЕТКА
За необходимите средства по дейности за поддържане чистотата на населените
места в
община Братя Даскалови за 2017 г.

Вид разход

Необходими
средства в лв.

I. За дейност сметосъбиране и сметоизвозване

191815

1. осигуряване на съдове за съхраняване на битови
отпадъци- контейнери. кофи и др.

50 000

2. събиране на битови отпадъци и транспортиране до
депо

141815

- постелен инвентар и работно облекло

1 200

- материали

17500

- горива

50000

- текущ ремонт

15000

- разходи за застраховки

500

- данъци, винетки

3500

- заплати

44180

- други възнаграждения на персонала

1285

- осигурителни вноски от работодател

8650

II. За дейност обезвреждане на битови отпадъци в
депа или други съоръжения

195500

- членски внос

1500

- външни услуги

77000

в т. ч. депониране

75000

- отчисления по чл. 60 и чл. 64 от ЗУО

117 000

III. За дейност чистота на обществените територии

49260

Всичко разходи

436575

Остатък от 2016 г.

0

Сума за събиране

436575

Необходими средства за подържане на чистотата по населени места в община
Братя
Даскалови
Населено
място

Братя
Даскалови
Гранит
Мирово
Оризово
Партизанин
Плодовитово
Черна гора
Опълченец
Горно Белево
Верен
Православ
Кольо
Мариново
Медово
Марково

За

За
обезвреждане

За чистота
на

Необ
ходи
ми
средс
тва

сметосъбира
не и
сметоизвозва
не
24290

на битови
отпадъци

ооществен
ите
територии

24719

6224

55233

15557
7036
31250
7249
6938
21419
5474
4290
7293
6108
4197

15817
8000
32215
7249
8052
22812
6560
5334
7395
6087
3239

3981
2050
8059
1848
2025
5744
1649
1345
1859
1555
1064

35355
17086
71524
16346
17015
49975
13683
10969
16547
13750
8500

6290
3912

5372
3949

1601
991

13263
8852

Славянин
Голям дол
Малък дол
Найденово
Съединение
Сърневец
Малко
Дряново
Долно ново
село
Горно
ново
село
Общо:

4828
4311
3641
5333
5987
5300
5646

2844
4355
3673
4397
7063
5363
5241

712
1093
921
1356
1523
1347
1121

8384
9759
8235
11086
14573
12010
12008

2787

2802

602

6191

2679

2962

590

6231

191815

195500

49260

43657
5

II. Общински съвет Братя Даскалови на основание чл. 62 и 67 от Закона за местните
данъци и такси определя размера на таксата за битови отпадъци за 2017 г. в
промили:
1. За с. Братя Даскалови
за жилищните и нежилищни имоти на граждани, застроените и урегулирани
поземлени имоти, както и за жилищните имоти на предприятията, организациите
на бюджетна издръжка и други собственици на такива имоти, пропорционално
върху данъчната оценка на имотите - 6 %о.
Размерът на таксата се определя за всяка услуга поотделно, както следва:
Разходи по чл. 62 от ЗМДТ
Жилищни и вилни
имоти на граждани и
предприятия
1.
Сметосъбиране и сметоизвозване
2.64 %о
2.
Обезвреждане на битови отпадъци в депа
2,70 %о
3.
За чистота на обществените територии
0.66 %о
Всичко
6.00 %о

- за притежаваните сгради, урегулирани поземлени имоти, собственост на
предприятия, физически и юридически лица, осъществяващи стопанска дейност,
организации на бюджетна издръжка и други собственици на такива имоти,
пропорционално върху отчетната им стойност- 6 %о
Размерът на таксата се определя за всяка услуга поотделно, както следва:
Разходи по чл. 62 от ЗМДТ
1.
2.
3.

Сметосъбиране и сметоизвозване
Обезвреждане на битови отпадъци в дена
За чистота на обществените територии
Всичко

Нежилищни имоти на
ЕТ и ЮЛ
2.64 %о
2.70 %о
0.66 %о
6.00 %о

2. За с. Гранит
-за жилищните и нежилищни имоти на граждани, застроените и урегулирани
поземлени имоти, както и за жилищните имоти на предприятията, организациите
на бюджетна издръжка и др\ти собственици на такива имоти, пропорционално
върху данъчната оценка на имотите - 6 %о
Размерът на таксата се определя за всяка услуга поотделно, както следва:
Разходи по чл. 62 от ЗМДТ

1.
2.
3.

Сметосъбиране и сметоизвозване
Обезвреждане на битови отпадъци в депа
За чистота на обществените територии
Всичко

Жилищни и вилни
имоти на граждани и
предприятия
2.64 %о
2.70 %о
0.66 %о
6.00 %о

- за притежаваните сгради, урегулирани поземлени имоти, собственост на
предприятия, физически и юридически лица осъществяващи стопанска дейност,
организации на бюджетна издръжка и други собственици на такива имоти,
пропорционално върху отчетната им стойност - 6 %о Размерът на таксата се
определя за всяка услуга поотделно, както следва:
Разходи по чл. 62 от ЗМДТ
1.
2.
3.

Сметосъбиране и сметоизвозване
Обезвреждане на битови отпадъци в депа
За чистота на обществените територии
Всичко

Нежилищни имоти на
ЕТ и ЮЛ
2.64 %о
2.70 %о
0.66 %о
6.00 %о

3. За с. Мирово
-за жилищните и нежилищни имоти на граждани, застроените и урегулирани
поземлени имоти, както и за жилищните имоти на предприятията, организациите
на бюджетна издръжка и други собственици на такива имоти.пропорционално
върху данъчната оценка на имотите - 6 %о
Размерът на таксата се определя за всяка услуга поотделно, както следва:
Разходи по чл. 62 от ЗМДТ

1.
2.
3.

Сметосъбиране и сметоизвозване
Обезвреждане на битови отпадъци в депа
За чистота на обществените територии
Всичко

Жилищни и вилни
имоти на граждани и
предприятия
2.64 %о
2.70 %о
0.66 %о
6.00 %о

-за притежаваните сгради, урегулирани поземлени имоти, собственост на
предприятия, физически и юридически лица осъществяващи стопанска дейност,

организации на бюджетна издръжка и други собственици на такива имоти,
пропорционално върху отчетната им стойност - 6 %о Размерът на таксата се
определя за всяка услуга поотделно, както следва:

Разходи по чл. 62 от ЗМДТ
1.
2.
3.

Сметосъбиране и сметоизвозване
Обезвреждане на битови отпадъци в депа
За чистота на обществените територии
Всичко

Нежилищни имоти на
ЕТ и ЮЛ
2.64 %о
2.70 %о
0.66 %о
6.00 %о

4. За с. Оризово
-за жилищните и нежилищни имоти на граждани, застроените и урегулирани
поземлени имоти, както и за жилищните имоти на предприятията, организациите
на бюджетна издръжка и други собственици на такива имоти.пропорционално
върху данъчната оценка на имотите - 6 %о
Размерът на таксата се определя за всяка услуга поотделно, както следва:
Разходи по чл. 62 от ЗМДТ

1.
2.
3.

Сметосъбиране и сметоизвозване
Обезвреждане на битови отпадъци в депа
За чистота на обществените територии
Всичко

Жилищни и вилни
имоти на граждани и
предприятия
2.64 %о
2.70 %о
0.66 %о
6.00 %о

-за притежаваните сгради, урегулирани поземлени имоти, собственост на
предприятия, физически и юридически лица осъществяващи стопанска дейност,
организации на бюджетна издръжка и други собственици на такива имоти,
пропорционално върху отчетната им стойност - 6 %о Размерът на таксата се
определя за всяка услуга поотделно, както следва:
Разходи по чл. 62 от ЗМДТ
1.
2.
3.

Сметосъбиране и сметоизвозване
Обезвреждане на битови отпадъци в депа
За чистота на обществените територии
Всичко

Нежилищни имоти на ЕТ и
ЮЛ
2.64 %о
2.70 %о
0.66 %о
6.00 %о

5. За с. Партизанин
-за жилищните и нежилищни имоти на граждани, застроените и урегулирани
поземлени имоти, както и за жилищните имоти на предприятията, организациите

на бюджетна издръжка и друти собственици на такива имоти.пропорционално
върху данъчната оценка на имотите - 6 %о
Размерът на таксата се определя за всяка услуга поотделно, както следва:
Разходи по чл. 62 от ЗМДТ
Сметосъбиране и сметоизвозване
Обезвреждане на битови отпадъци в депа
За чистота на обществените територии
Всичко

1.
2.
3.

Жилищни и вилни
имоти на граждани и
предприятия
2.64 %о
2.70 %о
0.66 %о
6.00 %о

-за притежаваните сгради, урегулирани поземлени имоти, собственост на
предприятия, физически и юридически лица осъществяващи стопанска дейност,
организации на бюджетна издръжка и друти собственици на такива имоти,
пропорционално върху отчетната им стойност - 6 %о Размерът на таксата се
определя за всяка услута поотделно, както следва:
Разходи по чл. 62 от ЗМДТ
1.
2.
3.

Сметосъбиране и сметоизвозване
Обезвреждане на битови отпадъци в депа
За чистота на обществените територии
Всичко

Нежилищни имоти на
ЕТ и ЮЛ
2.64 %о
2.70 %о
0.66 %о
6.00 %о

6. Плодовитово
-за жилищните и нежилищни имоти на граждани, застроените и урегулирани
поземлени имоти, както и за жилищните имоти на предприятията, организациите
на бюджетна издръжка и друти собственици на такива имоти.пропорционално
върху данъчната оценка на имотите - 6 %о
Размерът на таксата се определя за всяка услута поотделно, както следва:
Разходи по чл. 62 от ЗМДТ

1.
2.
3.

Сметосъбиране и сметоизвозване
Обезвреждане на битови отпадъци в депа
За чистота на обществените територии
Всичко

Жилищни и вилни
имоти на граждани и
предприятия
2.64 %о
2.70 %о
0.66 %о
6.00 %о

-за притежаваните сгради, урегулирани поземлени имоти, собственост на
предприятия, физически и юридически лица осъществяващи стопанска дейност.
организации на бюджетна издръжка и други собственици на такива имоти,
пропорционално върху отчетната им стойност - 6 %о
Размерът на таксата се определя за всяка услуга поотделно, както следва:

Разходи по чл. 62 от ЗМДТ
1.
2.
3.

Сметосъбиране и сметоизвозване
Обезвреждане на битови отпадъци в депа
За чистота на обществените територии
Всичко

Нежилищни имоти на
ЕТ и ЮЛ
2.64 %о
2.70 %о
0.66 %о
6.00 %о

7. Черна гора
-за жилищните и нежилищни имоти на граждани, застроените и урегулирани
поземлени имоти, както и за жилищните имоти па предприятията, организациите
на бюджетна издръжка и други собственици на такива имоти.пропорционално
върху данъчната оценка на имотите -6 %о
Размерът на таксата се определя за всяка услуга поотделно, както следва:
Разходи по чл. 62 от ЗМДТ

1.
2.
3.

Сметосъбиране и сметоизвозване
Обезвреждане на битови отпадъци в депа
За чистота на обществените територии
Всичко

Жилищни и вилни
имоти на граждани и
предприятия
2.64 %о
2.70 %о
0.66 %о
6.00 %о

-за притежаваните сгради, урегулирани поземлени имоти, собственост на
предприятия, физически и юридически лица осъществяващи стопанска дейност,
организации на бюджетна издръжка и други собственици на такива имоти,
пропорционално върху отчетната им стойност - 6 %о Размерът на таксата се
определя за всяка услуга поотделно, както следва:
Разходи по чл. 62 от ЗМДТ
1.
2.
3.

Сметосъбиране и сметоизвозване
Обезвреждане на битови отпадъци в депа
За чистота на обществените територии
Всичко

Нежилищни имоти на
ЕТ и ЮЛ
2.64 %о
2.70 %о
0.66 %о
6.00 %о

8. За с. Опълченец
-за жилищните и нежилищни имоти на граждани, застроените и урегулирани
поземлени имоти, както и за жилищните имоти на предприятията, организациите
на бюджетна издръжка и други собственици на такива имоти,пропорционално
върху данъчната оценка на имотите - 6 %о
Размерът на таксата се определя за всяка услуга поотделно, както следва:

Разходи по чл. 62 от ЗМДТ

1.
2.
3.

Сметосъбиране и сметоизвозване
Обезвреждане на битови отпадъци в депа
За чистота на обществените територии
Всичко

Жилищни и вилни
имоти на граждани и
предприятия
2.64 %о
2.70 %о
0.66 %о
6.00 %о

-за притежаваните сгради, урегулирани поземлени имоти, собственост на
предприятия, физически и юридически лица осъществяващи стопанска дейност,
организации на бюджетна издръжка и други собственици на такива имоти,
пропорционално върху отчетната им стойност - 6 %о Размерът на таксата се
определя за всяка услуга поотделно, както следва:
Разходи по чл. 62 от ЗМДТ
1.
2.
3.

Сметосъбиране и сметоизвозване
Обезвреждане на битови отпадъци в депа
За чистота на обществените територии
Всичко

Нежилищни имоти на
ЕТ и ЮЛ
2.64 %о
2.70 %о
0.66 %о
6.00 %о

9. За с. Горно Белево
-за жилищните и нежилищни имоти на граждани, застроените и урегулирани
поземлени имоти, както и за жилищните имоти на предприятията, организациите
на бюджетна издръжка и други собственици на такива имоти, пропорционално
върху данъчната оценка на имотите - 6 %о
Размерът на таксата се определя за всяка услуга поотделно, както следва:
Разходи по чл. 62 от ЗМДТ

1.
2.
3.

Сметосъбиране и сметоизвозване
Обезвреждане на битови отпадъци в депа
За чистота на обществените територии
Всичко

Жилищни и вилни
имоти на граждани и
предприятия
2.64 %о
2.70 %о
0.66 %о
6.00 %о

-за притежаваните сгради, урегулирани поземлени имоти, собственост на
предприятия, физически и юридически лица осъществяващи стопанска дейност,
организации на бюджетна издръжка и други собственици на такива имоти,
пропорционално върху отчетната им стойност - 6 %о Размерът на таксата се
определя за всяка услуга поотделно, както следва:

Разходи по чл. 62 от ЗМДТ
1.
2.
3.

Сметосъбиране и сметоизвозване
Обезвреждане на битови отпадъци в депа
За чистота на обществените територии
Всичко

Нежилищни имоти на
ЕТ и ЮЛ
2.64 %о
2.70 %о
0.66 %о
6.00 %о

10. За с. Верен
-за жилищните и нежилищни имоти на граждани, застроените и урегулирани
поземлени имоти, както и за жилищните имоти на предприятията, организациите
на бюджетна издръжка и други собственици на такива имоти, пропорционално
върху данъчната оценка на имотите - 6 %о
Размерът на таксата се определя за всяка услуга поотделно, както следва:
Разходи по чл. 62 от ЗМДТ

1.
2.
3.

Сметосъбиране и сметоизвозване
Обезвреждане на битови отпадъци в депа
За чистота на обществените територии
Всичко

Жилищни и вилни
имоти на граждани и
предприятия
2.64 %о
2.70 %о
0.66 %о
6.00 %о

- за притежаваните сгради, урегулирани поземлени имоти, собственост на
предприятия, физически и юридически лица осъществяващи стопанска дейност,
организации на бюджетна издръжка и друти собственици на такива имоти,
пропорционално върху отчетната им стойност - 6 %о Размерът на таксата се
определя за всяка услута поотделно, както следва:
Разходи по чл. 62 от ЗМДТ
1.
2.
3.

Сметосъбиране и сметоизвозване
Обезвреждане на битови отпадъци в депа
За чистота на обществените територии
Всичко

Нежилищни имоти на
ЕТ и ЮЛ
2.64 %о
2.70 %о
0.66 %о
6.00 %о

11. За с. Православ
-за жилищните и нежилищни имоти на граждани, застроените и урегулирани
поземлени имоти, както и за жилищните имоти на предприятията, организациите
на бюджетна издръжка и друти собственици на такива имоти.пропорционално
върху данъчната оценка на имотите - 6 %о
Размерът на таксата се определя за всяка услуга поотделно, както следва:

Разходи по чл. 62 от ЗМДТ

1.
2.
3.

Сметосъбиране и сметоизвозване
Обезвреждане на битови отпадъци в депа
За чистота на обществените територии
Всичко

Жилищни и вилни
имоти на граждани и
предприятия
2.64 %о
2.70 %о
0.66 %о
6.00 %о

-за притежаваните сгради, урегулирани поземлени имоти, собственост на
предприятия, физически и юридически лица осъществяващи стопанска дейност,
организации на бюджетна издръжка и други собственици на такива имоти,
пропорционално върху отчетната им стойност - 6 %о Размерът на таксата се
определя за всяка услуга поотделно, както следва:
Разходи по чл. 62 от ЗМДТ
1.
2.
3.

Сметосъбиране и сметоизвозване
Обезвреждане на битови отпадъци в депа
За чистота на обществените територии
Всичко

Нежилищни имоти на
ЕТ и ЮЛ
2.64 %о
2.70 %о
0.66 %о
6.00 %о

12. За с. Кольо Мариново
-за жилищните и нежилищни имоти на граждани, застроените и урегулирани
поземлени имоти, както и за жилищните имоти на предприятията, организациите
на бюджетна издръжка и други собственици на такива имоти.пропорционално
върху данъчната оценка на имотите - 6 %о
Размерът на таксата се определя за всяка услуга поотделно, както следва:
Разходи по чл. 62 от ЗМДТ

1.
2.
3.

Сметосъбиране и сметоизвозване
Обезвреждане на битови отпадъци в депа
За чистота на обществените територии
Всичко

Жилищни и вилни
имоти на граждани и
предприятия
2.64 %о
2.70 %о
0.66 %о
6.00 %о

-за притежаваните сгради, урегулирани поземлени имоти, собственост на
предприятия, физически и юридически лица осъществяващи стопанска дейност,
организации на бюджетна издръжка и други собственици на такива имоти,
пропорционално върху отчетната им стойност - 6 %о Размерът на таксата се
определя за всяка услуга поотделно, както следва:

Разходи по чл. 62 от ЗМДТ
1.
2.
3.

Сметосъбиране и сметоизвозване
Обезвреждане на битови отпадъци в депа
За чистота на обществените територии
Всичко

Нежилищни имоти на
ЕТ и ЮЛ
2.64 %о
2.70 %о
0.66 %о
6.00 %о

13. За с. Медово
-за жилищните и нежилищни имоти на граждани, застроените и урегулирани
поземлени имоти, както и за жилищните имоти на предприятията, организациите
на бюджетна издръжка и други собственици на такива имоти.пропорционално
върху данъчната оценка на имотите - 6 %о
Размерът на таксата се определя за всяка услуга поотделно, както следва:
Разходи по чл. 62 от ЗМДТ

1.
2.
3.

Сметосъбиране и сметоизвозване
Обезвреждане на битови отпадъци в депа
За чистота на обществените територии
Всичко

Жилищни и вилни
имоти на граждани и
предприятия
2.64 %о
2.70 %о
0.66 %о
6.00 %о

-за притежаваните сгради, урегулирани поземлени имоти, собственост на
предприятия, физически и юридически лица осъществяващи стопанска дейност,
организации на бюджетна издръжка и други собственици на такива имоти,
пропорционално върху отчетната им стойност - 6 %о Размерът на таксата се
определя за всяка услуга поотделно, както следва:
Разходи по чл. 62 от ЗМДТ
1.
2.
3.

Сметосъбиране и сметоизвозване
Обезвреждане на битови отпадъци в депа
За чистота на обществените територии
Всичко

Нежилищни имоти на
ЕТ и ЮЛ
2.64 %о
2.70 %о
0.66 %о
6.00 %о

14. За с. Марково
-за жилищните и нежилищни имоти на граждани, застроените и урегулирани
поземлени имоти, както и за жилищните имоти на предприятията, организациите
на бюджетна издръжка и други собственици на такива имоти.пропорционално
върху данъчната оценка на имотите - 6 %о
Размерът на таксата се определя за всяка услуга поотделно, както следва:

Разходи по чл. 62 от ЗМДТ

1.
2.
3.

Сметосъбиране и сметоизвозване
Обезвреждане на битови отпадъци в депа
За чистота на обществените територии
Всичко

Жилищни и вилни
имоти на граждани и
предприятия
2,64 %о
2.70 %о
0.66 %о
6.00 %о

-за притежаваните сгради, урегулирани поземлени имоти, собственост на
предприятия, физически и юридически лица осъществяващи стопанска дейност,
организации на бюджетна издръжка и други собственици на такива имоти,
пропорционално върху отчетната им стойност - 6 %о Размерът на таксата се
определя за всяка услуга поотделно, както следва:
Разходи по чл. 62 от ЗМДТ
1.
2.
3.

Сметосъбиране и сметоизвозване
Обезвреждане на битови отпадъци в депа
За чистота на обществените територии
Всичко

Нежилищни имоти на
ЕТ и ЮЛ
2.64 %о
2.70 %о
0.66 %о
6.00 %о

15. За с. Славянин
-за жилищните и нежилищни имоти на граждани, застроените и урегулирани
поземлени имоти, както и за жилищните имоти на предприятията, организациите
на бюджетна издръжка и други собственици на такива имоти.пропорционално
върху данъчната оценка на имотите - 6 %о
Размерът на таксата се определя за всяка услуга поотделно, както следва:
Разходи по чл. 62 от ЗМДТ

1.
2.
3.

Сметосъбиране и сметоизвозване
Обезвреждане на битови отпадъци в депа
За чистота на обществените територии
Всичко

Жилищни и вилни
имоти на граждани и
предприятия
2.64 %о
2.70 %о
0.66 %о
6.00 %о

-за притежаваните сгради, урегулирани поземлени имоти, собственост на
предприятия, физически и юридически лица осъществяващи стопанска дейност,
организации на бюджетна издръжка и други собственици на такива имоти,
пропорционално върху отчетната им стойност - 6 %о
Размерът на таксата се определя за всяка у слута поотделно, както следва:

Разходи по чл. 62 от ЗМДТ

Нежилищни имоти на ЕТ и
ЮЛ

1.
2.
3.

Сметосъбиране и сметоизвозване
Обезвреждане на битови отпадъци в депа
За чистота на обществените територии
Всичко

2.64 %о
2.70 %о
0.66 %о
6.00 %о

16. За с. Голям дол
-за жилищните и нежилищни имоти на граждани, застроените и урегулирани
поземлени имоти, както и за жилищните имоти на предприятията, организациите
на бюджетна издръжка и други собственици па такива имоти,пропорционално
върху данъчната оценка на имотите - 6 %о
Размерът на таксата се определя за всяка услуга поотделно, както следва:
Разходи по чл. 62 от ЗМДТ
Сметосъбиране и сметоизвозване
Обезвреждане на битови отпадъци в депа
За чистота на обществените територии
Всичко

1.
2.
3.

Жилищни и вилни
имоти на граждани и
предприятия
2.64 %о
2.70 %о
0.66 %о
6.00 %о

-за притежаваните сгради, урегулирани поземлени имоти, собственост на
предприятия, физически и юридически лица осъществяващи стопанска дейност,
организации на бюджетна издръжка и друти собственици на такива имоти,
пропорционално върху отчетната им стойност - 6 %о Размерът на таксата се
определя за всяка услуга поотделно, както следва:
Разходи по чл. 62 от ЗМДТ
1.
2.
3.

Сметосъбиране и сметоизвозване
Обезвреждане на битови отпадъци в депа
За чистота на обществените територии
Всичко

Нежилищни имоти на
ЕТ и ЮЛ
2.64 %о
2.70 %о
0.66 %о
6.00 %о

17. За с. Малък дол
-за жилищните и нежилищни имоти на граждани, застроените и урегулирани
поземлени имоти, както и за жилищните имоти на предприятията, организациите
на бюджетна издръжка и други собственици на такива имоти.пропорционално
върху данъчната оценка на имотите - 6 %о
Размерът на таксата се определя за всяка услута поотделно, както следва:

Разходи по чл. 62 от ЗМДТ

1.
2.
3.

Сметосъбиране и сметоизвозване
Обезвреждане на битови отпадъци в депа
За чистота на обществените територии
Всичко

Жилищни и вилни
имоти на граждани и
предприятия
2.64 %о
2.70 %о
0.66 %о
6.00 %о

-за притежаваните сгради, урегулирани поземлени имоти, собственост на
предприятия, физически и юридически лица осъществяващи стопанска дейност,
организации на бюджетна издръжка и други собственици на такива имоти,
пропорционално върху отчетната им стойност - 6 %о Размерът на таксата се
определя за всяка услуга поотделно, както следва:
Разходи по чл. 62 от ЗМДТ
1.
2.
3.

Сметосъбиране и сметоизвозване
Обезвреждане на битови отпадъци в депа
За чистота на обществените територии
Всичко

Нежилищни имоти на
ЕТ и ЮЛ
2.64 %о
2.70 %о
0.66 %о
6.00 %о

18. За с. Нанденово
-за жилищните и нежилищни имоти на граждани, застроените и урегулирани
поземлени имоти, както и за жилищните имоти на предприятията, организациите
на бюджетна издръжка и други собственици на такива имоти.пропорционално
върху данъчната оценка на имотите - 6 %о
Размерът на таксата се определя за всяка услуга поотделно, както следва:
Разходи по чл. 62 от ЗМДТ

1.
2.
3.

Сметосъбиране и сметоизвозване
Обезвреждане на битови отпадъци в депа
За чистота на обществените територии
Всичко

Жилищни и вилни
имоти на граждани и
предприятия
2.64 %о
2.70 %о
0.66 %о
6.00 %о

-за притежаваните сгради, урегулирани поземлени имоти, собственост на
предприятия, физически и юридически лица осъществяващи стопанска дейност,
организации на бюджетна издръжка и други собственици на такива имоти,
пропорционално върху отчетната им стойност - 6 %о Размерът на таксата се
определя за всяка услуга поотделно, както следва:

Разходи по чл. 62 от ЗМДТ
1.
2.
3.

Сметосъбиране и сметоизвозване
Обезвреждане на битови отпадъци в депа
За чистота на обществените територии
Всичко

Нежилищни имоти на
ЕТ и ЮЛ
2.64 %о
2.70 %о
0.66 %о
6.00 %о

19. За с. Съединение
-за жилищните и нежилищни имоти на граждани, застроените и урегулирани
поземлени имоти, както и за жилищните имоти на предприятията, организациите
на бюджетна издръжка и други собственици на такива имоти.пропорционално
върху данъчната оценка на имотите - 6 %о Размерът на таксата се определя за
всяка услуга поотделно, както следва:
Разходи по чл. 62 от ЗМДТ

1.
2.
3.

Сметосъбиране и сметоизвозване
Обезвреждане на битови отпадъци в депа
За чистота на обществените територии
Всичко

Жилищни и вилни
имоти на граждани и
предприятия
2.64 %о
2.70 %о
0.66 %о
6.00 %о

-за притежаваните сгради, урегулирани поземлени имоти, собственост на
предприятия, физически и юридически лица осъществяващи стопанска дейност,
организации на бюджетна издръжка и други собственици на такива имоти,
пропорционално върху отчетната им стойност - 6 %о Размерът на таксата се
определя за всяка услуга поотделно, както следва:
Разходи по чл. 62 от ЗМДТ
1.
2.
3.

Сметосъбиране и сметоизвозване
Обезвреждане на битови отпадъци в депа
За чистота на обществените територии
Всичко

Нежилищни имоти на
ЕТ и ЮЛ
2.64 %о
2.70 %о
0.66 %о
6.00 %о

20. За с. Сърневец
-за жилищните и нежилищни имоти на граждани, застроените и урегулирани
поземлени имоти, както и за жилищните имоти на предприятията, организациите
на бюджетна издръжка и други собственици на такива имоти, пропорционално
върху данъчната оценка на имотите - 6 %о
Размерът на таксата се определя за всяка услуга поотделно, както следва:

Разходи по чл. 62 от ЗМДТ

1.
2.
3.

Сметосъбиране и сметоизвозване
Обезвреждане на битови отпадъци в депа
За чистота на обществените територии
Всичко

Жилищни и вилни
имоти на граждани и
предприятия
2.64 %о
2.70 %о
0.66 %о
6.00 %о

-за притежаваните сгради, урегулирани поземлени имоти, собственост на
предприятия, физически и юридически лица осъществяващи стопанска дейност,
организации на бюджетна издръжка и друти собственици на такива имоти,
пропорционално върху отчетната им стойност - 6 %о Размерът на таксата се
определя за всяка услуга поотделно, както следва:
Разходи по чл. 62 от ЗМДТ
1.
2.
3.

Сметосъбиране и сметоизвозване
Обезвреждане на битови отпадъци в депа
За чистота на обществените територии
Всичко

Нежилищни имоти на
ЕТ и ЮЛ
2.64 %о
2.70 %о
0.66 %о
6.00 %о

21. За с. Малко Дряново
-за жилищните и нежилищни имоти на граждани, застроените и урегулирани
поземлени имоти, както и за жилищните имоти на предприятията, организациите
на бюджетна издръжка и друти собственици на такива имоти, пропорционално
върху данъчната оценка на имотите - 6 %о
Размерът на таксата се определя за всяка услуга поотделно, както следва:
Разходи по чл. 62 от ЗМДТ

1.
2.
3.

Сметосъбиране и сметоизвозване
Обезвреждане на битови отпадъци в депа
За чистота на обществените територии
Всичко

Жилищни и вилни
имоти на граждани и
предприятия
2.64 %о
2.70 %о
0.66 %о
6.00 %о

-за притежаваните сгради, урегулирани поземлени имоти, собственост на
предприятия, физически и юридически лица осъществяващи стопанска дейност,
организации на бюджетна издръжка и дру ги собственици на такива имоти,
пропорционално върху отчетната им стойност - 6 %о Размерът на таксата се
определя за всяка услута поотделно, както следва:

Разходи по чл. 62 от ЗМДТ
1.
2.
3.

Сметосъбиране и сметоизвозване
Обезвреждане на битови отпадъци в депа
За чистота на обществените територии
Всичко

Нежилищни имоти на
ЕТ и ЮЛ
2.64 %о
2.70 %о
0.66 %о
6.00 %о

22. За с. Долно Ново село
-за жилищните и нежилищни имоти на граждани, застроените и урегулирани
поземлени имоти, както и за жилищните имоти на предприятията, организациите
на бюджетна издръжка и друти собственици на такива имоти, пропорционално
върху данъчната оценка на имотите - 6 %о
Размерът на таксата се определя за всяка услута поотделно, както следва:
Разходи по чл. 62 от ЗМДТ

1.
2.
3.

Сметосъбиране и сметоизвозване
Обезвреждане на битови отпадъци в депа
За чистота на обществените територии
Всичко

Жилищни и вилни
имоти на граждани и
предприятия
2.64 %о
2.70 %о
0.66 %о
6.00 %о

-за притежаваните сгради, урегулирани поземлени имоти, собственост на
предприятия, физически и юридически лица осъществяващи стопанска дейност,
организации на бюджетна издръжка и друти собственици на такива имоти,
пропорционално върху отчетната им стойност - 6 %о Размерът на таксата се
определя за всяка услуга поотделно, както следва:

Сметосъбиране и сметоизвозване
Обезвреждане на битови отпадъци в депа
За чистота на обществените територии

Нежилищни имоти на
ЕТ и ЮЛ
2.64 %о
2.70 %о
0.66 %о

Всичко

6.00 %о

Разходи по чл. 62 от ЗМДТ
1.
2.
3.

23. За с. Горно Ново село
-за жилищните и нежилищни имоти на граждани, застроените и урегулирани
поземлени имоти, както и за жилищните имоти на предприятията, организациите
на бюджетна издръжка и друти собственици на такива имоти, пропорционално
върху данъчната оценка на имотите - 6 %о
Размерът на таксата се определя за всяка услута поотделно, както следва:

Разходи по чл. 62 от ЗМДТ

1.
2.
3.

Сметосъбиране и сметоизвозване
Обезвреждане на битови отпадъци в депа
За чистота на обществените територии
Всичко

Жилищни и вилни
имоти на граждани и
предприятия
2.64 %о
2.70 %о
0.66 %о
6.00 %о

-за притежаваните сгради, урегулирани поземлени имоти, собственост на
предприятия, физически и юридически лица осъществяващи стопанска дейност,
организации на бюджетна издръжка и друти собственици на такива имоти,
пропорционално върху отчетната им стойност - 6 %о Размерът на таксата се
определя за всяка услуга поотделно, както следва:

Сметосъбиране и сметоизвозване
Обезвреждане на битови отпадъци в депа
За чистота на обществените територии

Нежилищни имоти на
ЕТ и ЮЛ
2.64 %о
2.70 %о
0.66 %о

Всичко

6.00 %о

Разходи по чл. 62 от ЗМДТ
1.
2.
3.

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”
Общ брой съветници – 13. Брой присъствали на гласуването – 12. Брой гласували „за” –
11, „против” – 1, „въздържал се” – 0. Приема се.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ОбС_____________
/П. МИХАЙЛОВ/

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - БРАТЯ ДАСКАЛОВИ
РЕШЕНИЕ
№ 214
от 28.12.2016 г.
На основание чл.21, ал.1, т.23, във връзка с чл.21, ал.2 и чл.17, ал.1, т.5 от
ЗМСМА, Общински съвет Братя Даскалови:
1. Приема отчета на Културния календар на Община Братя Даскалови за
2016 г.

Общ брой съветници – 13. Брой присъствали на гласуването – 12. Брой гласували „за” –
12, „против” – 0, „въздържал се” – 0. Приема се.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОбС_____________
/П. МИХАЙЛОВ/

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - БРАТЯ ДАСКАЛОВИ
РЕШЕНИЕ
№ 215
от 28.12.2016 г.
На основание чл.21, ал.1, т.23, във връзка с чл.21, ал.2 и чл.17, ал.1, т.5 от
ЗМСМА, Общински съвет Братя Даскалови:
1. Приема Културния календар на Община Братя Даскалови за 2017 г.

Общ брой съветници – 13. Брой присъствали на гласуването – 12. Брой гласували „за” –
12, „против” – 0, „въздържал се” – 0. Приема се.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОбС_____________
/П. МИХАЙЛОВ/

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - БРАТЯ ДАСКАЛОВИ
РЕШЕНИЕ
№ 216
от 28.12.2016 г.
На основание чл.21. ал.1, т.11 от ЗМСМА и във връзка с чл. 129, ал.1 от ЗУТ
Общински съвет - с.Братя Даскалови:
1.Одобрява Проект за подробен устройствен план - нлан за регулация / ПУП-ПР /
на УПИ VIII- 72; 1Х-384 в кв.2; II-73; I -385 в кв.29, и План за улична регулация /
ПУР на улица между ОТ 29; ОТ 30 и ОТ 31 с предвидено отпадане на улицата и
обединяването на кв.2 и кв 29 и оформянето на един общ кв.2 по плана на
с.Православ, общ. Братя Даскалови. Тъй като двата квартала се обединяват,
урегулираните поземлени имоти се преномерират в частта от бившия кв.29. Новите
урегулирани поземлени имоти, които се получават след отпадането на улицата са XIV385; XV-73: XVI-J&6; XVII-74: XVIII-75: XIX-76; ХХ-386; XXI-общ.; XXII-77; XX1I178 и XXIV-79.

Общ брой съветници – 13. Брой присъствали на гласуването – 12. Брой гласували „за” –
12, „против” – 0, „въздържал се” – 0. Приема се.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОбС_____________
/П. МИХАЙЛОВ/

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - БРАТЯ ДАСКАЛОВИ
РЕШЕНИЕ
№ 217
от 28.12.2016 г.
На основание чл.21, ал.1, т.23 и ал.2 от ЗМСМА, в изпълнение чл. 52, ал.1, т.3,
буква “б” от Закона за водите, Общинският съвет Братя Даскалови:
1. Дава съгласие Кмета на Oбщината да издаде разрешително за ползване на воден
обект-публична общинска собственост по реда на Закона за водите, отдаден под наем
съгласно договор № 55/15.10.2014г. на “ЗП Иван Божев” ЕООД с управител Иван
Вълков Божев с Булстат 202424409 и адрес на управление гр. Стара Загора, ул.
„Темида” № 3, вх. Б, ет. 1, ап. 13, а именно:
- язовир с кадастрален № 000011, находящ се в с. Оризово, община Братя Даскалови.

Общ брой съветници – 13. Брой присъствали на гласуването – 12. Брой гласували „за” –
12, „против” – 0, „въздържал се” – 0. Приема се.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОбС_____________
/П. МИХАЙЛОВ/

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - БРАТЯ ДАСКАЛОВИ
РЕШЕНИЕ
№ 218
от 28.12.2016 г.
На основание чл.21. ал.1. т.8 от ЗМСМА. във връзка с чл.ЗО, ал.З от ППЗОЗЗ
Общински съвет Братя Даскалови:
РЕШИ:
1. Дава предварително съгласие на Държавно предприятие .Национална компания
Железопътна инфраструктура" (НКЖИ) за определяне на площадка или трасе за
изграждане на жп.линии и обекти на техническата инфраструктура по проект
„Рехабилитация на железопътния участък Пловдив - Бургас - Фаза 2". Проект 2,
Позиция 2 „Премахване на прелезите и изграждане на надлези/подлези за
железопътния участък Пловдив - Бургас" засягащи общински имоти в землищата както
следва:

Землище с.Мирово. ЕКАТТЕ 48372
№ по Идентифика Вид на
Начин на Категория Площ
територнят
ред тор
трайно на земята на
а според
имота
ползване
основното
[дка)
й
предназнач
е ние

Площ на
имотите
общинска
собственост.
които се
отнемат без
обезщетяван
е [дка]

Остатъчна Вид
площ, след собств
отчуждениет ено ст
о [дка]

1

000012

За нуждите Пътиша
без
27.196
на
транспорта IV клас категория

2.589

24.607

2

000013

За нуждите Полски
на селското
стопанство пътиша

без
3.248
категория

0.467

2.781

3

000014

За нуждите Полски
на селското
стопанство пътиша

без
1.754
категория

0.532

1.222

4

000015

За нуждите Полски
на селското
стопанство пътиша

без
0.249
категория

0.052

0.197

Общи
нска
публи
чна
Общи
нска
публи
чна
Общи
нска
публи
чна
Общи
нска
публи
чна

5

000016

За нуждите Полиски без
4.399
на селското
стопанство пътища категория

0.029

4.370

6

000169

Водни Напоител без
3.295
течения и
ни
категория
водни
площи канали

0.268

3.027

7

000170

водни Напоител без
0.217
течения и
категория
водни ни
площи канали

0.217

0.000

Общи
нска
частна

8

000171

водни Напоител без
9.251
течения и
ни
категория
водни
площи канали

0.720

8.531

Общи
нска
частна

9

000172

водни Напоител без
5.518
течения и
категория
водни ни
площи канали

1.042

4.476

Общи
нска
частна

10

000018

0.364

5.190

Обши
нска
публи
чна

за нуждите Полски
на селското
стопанство пътища

без
5.554
категория

Общи
нска
публи
чна
Общи
нска
частна

Землище с.Опълченец. ЕКАТТЕ 53624
Идентификат Вид на
Начин на Категория Плош
територнят
ред ор
трайно на земята на
а според
имота
ползване
основното
[дка]
й
предназнач
е ние
№ по

Площ на
имотите
общинска
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1

000135

за нуждите Полски без
10.315
на селското пътища
категория
стопанство

0.020

10.295

2

000187

0.313

0.000

3

000188

0.242

0.000

Общин
ска
частна

4

000278

водни
Напоител без
0.313
течения
н
и
нводни
канали категория
площи
волни
Напоител без
0.242
течения и н
и
водни
канали категория
плоши
за нуждите Изоставе Пета
0.873
на селското ни орни
категория
стопанство земи

0.153

0.720

Общин
ска
частна

Гласуваха поименно:

Общин
ска
публи
чна
Общин
ска
частна

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”
Общ брой съветници – 13. Брой присъствали на гласуването – 12. Брой гласували „за” –
12, „против” – 0, „въздържал се” – 0. Приема се.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОбС_____________
/П. МИХАЙЛОВ/

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - БРАТЯ ДАСКАЛОВИ
РЕШЕНИЕ
№ 219
от 28.12.2016 г.
І.На основание чл.21 ал.1 т.8 от ЗМСМА , чл.24а,ал.5,т.2 от ЗСПЗЗ във връзка с
чл.5,ал.1 от Наредбата за стопанисване и управление на земеделските земи от ОПФ на
Община Братя Даскалови,Общински съвет дава съгласието си за предоставяне под наем
на имот № 000134 - Изоставена нива от ІХ-та категория в местността „……” с площ от
4,562 дка при граници:Север - Имот № 000665 - Полски път, Изток - Имот № 000687 Полски път, Юг - Имоти № 001017 и № 001018 – Ниви и Запад - Имот № 000665 Полски път по КВС на с.Братя Даскалови на Видю Стратев Стратев от с.Братя
Даскалови за срок 10 стопански години.
ІІ. Общински съвет при Община Братя Даскалови упълномощава кмета на общината
да сключи договор с Видьо Стратев Стратев от с.Братя Даскалови за десет стопански
години, след влизане в сила на настоящото решение на Общински съвет при Община
Братя Даскалови.
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”
Общ брой съветници – 13. Брой присъствали на гласуването – 12. Брой гласували „за” –
12, „против” – 0, „въздържал се” – 0. Приема се.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОбС_____________
/П. МИХАЙЛОВ/

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - БРАТЯ ДАСКАЛОВИ
РЕШЕНИЕ
№ 220
от 28.12.2016 г.
І. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА , чл.12, ал.3 от Закона за общинската
собственост, Общински съвет – Братя Даскалови дава съгласието си за предоставяне за
безвъзмездно управление за срок 5 години на Агенцията за социално подпомагане гр.
София – филиал гр. Чирпан общински гараж №3 с площ от 24 кв.м. в жилищен блок №1
в квартал 89 по плана на с. Братя Даскалови.
ІІ. Упълномощава кмета на общината да сключи договор с Агенцията за социално
подпомагане гр. София.
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”
Общ брой съветници – 13. Брой присъствали на гласуването – 12. Брой гласували „за” –
12, „против” – 0, „въздържал се” – 0. Приема се.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОбС_____________
/П. МИХАЙЛОВ/

