ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - БРАТЯ ДАСКАЛОВИ
РЕШЕНИЕ
№ 336
от 31.10.2017 г.
1. На основание чл. 45, ал. 9 от ЗМСМА Общински съвет приема повторно Решение
№ 335/03.10.2017 г. на Общински съвет - Братя Даскалови.
2. На основание чл. 60 от АПК допуска предварително изпълнение на Решение №
335/03.10.2017 г. на Общински съвет - Братя Даскалови.
Гласуваха поименно:
1. Петко Михайлов Михайлов – „въздържал се”
2. Катя Иванова Иванова – „за”
3. Георги Минков Колев – „против”
4. Иван Пенев Пенчев – „въздържал се”
5. Стойка Минчева Василева – „въздържал се”
6. Силвия Чавдарова Иванова – „въздържал се”
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”
– 8, „против” – 1, „въздържал се” – 4. Приема се.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ОбС_____________
/П. МИХАЙЛОВ/

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - БРАТЯ ДАСКАЛОВИ
РЕШЕНИЕ
№ 337
от 31.10.2017 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА и чл. 2, ал. 1 от Правилника за реда и
начина на предоставяне на еднократна безвъзмездна финансова помощ на жители на
община Братя Даскалови, Общински съвет – Братя Даскалови реши:
1. Дава съгласие за отпускане на еднократна финансова помощ в размер на 200
(двеста) лева на Бонка Петкова Ничева от с. Черна гора за лечение.
2. Средствата да се изплатят от бюджета на Община Братя Даскалови.

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

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОбС_____________
/П. МИХАЙЛОВ/

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - БРАТЯ ДАСКАЛОВИ
РЕШЕНИЕ
№ 338
от 31.10.2017 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, по реда на чл. 124а, ал. 1 и ал. 5
от Закона за устройство на територията, Общински съвет – Братя Даскалови реши:
1. Отменя свое Решение № 334/29.09.2017г. по Протокол № 28/29.09.2017г.
2. Разрешава изработването на ПУП - ПРЗ (план за регулация и застрояване) за
ПИ483, ПИ484, ПИ485, ПИ486, ПИ487 и ПИ488 по плана на с.Опълченец и ПУР /план
за улична регулация/ на улица с ОТ 164-165 до улица с ОТ 166-167 като се постави нова
ОТ 165А по плана на с. Опълченец.
3. Приема представената „Скица проект”с предложение от собственика с цел:
- обособяване на нови УПИ и нови квартали за ПИ483, ПИ484, ПИ485, ПИ486,
ПИ487 и ПИ488 по плана на с. Опълченец – кв.64 - УПИ ХІ-483 и УПИ ХІІ-483, кв.80 УПИ ІІІ-484, кв.81 - УПИ І-жп гара, УПИ ІІ-486 и УПИ ІІІ-486,485,501.2 за озеленяване
и инж.инфраструктура, кв.82 - УПИ І-485, кв.81А - УПИ І-488 и УПИ ІІ-488 – за
озеленяване и инж. инфраструктура и кв.82А - УПИ І-487 и УПИ ІІ-487,488-за
озеленяване и инж. инфраструктура, така както е показано на скицата-предложение.
- Да се удължи улицата с ОТ 164-165 до улица с ОТ 166-167 и се постави нова ОТ
165А.
- Да се коригира югоизточния край на регулацията на с. Опълченец, така че да
тангира с КВС на землището на с. Мирово.
- Да се спазят сервитутите на автомагистрала „Тракия”.
- Да отпадне озеленяването и новообразуваните Парцели да се отредят за „СМФ”
– смесена мултифункционална зона съгласно одобрения ОУП.
- Да се нанесат сервитутите на въздушната мрежа средно напрежениедалекопровод 20кV, съгласно Наредба № 16/09.06.2004 г. за сервитутите на енергийните
обекти, като за мрежа СН сервитутната ивица и 3,5 м от оста на стълбовата линия (2м
плюс разстоянието до крайните неотклонени проводници).
Общински съвет - Братя Даскалови 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” – 10, „против” – 0 , „въздържал се” – 3. Приема се.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ОбС_____________
/П. МИХАЙЛОВ/

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - БРАТЯ ДАСКАЛОВИ
РЕШЕНИЕ
№ 339
от 31.10.2017 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 12 и чл. 21, ал. 2 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация, чл. 33, ал. 1 от Закона за регионалното
развитие и чл. 42 от Правилника за прилагане на Закона за регионалното развитие,
Общински съвет - Братя Даскалови:
1. Приема Доклад за резултатите от междинна оценка на Общинския план за развитие
на Община Братя Даскалови за периода 2014-2020г. /Приложение № 1, което е
неразделна част от решението/.
2. Възлага на Кмета на Община Братя Даскалови осъществяването на всички дейности,
необходими за изпълнение на решението, като публикува доклада на страницата на
общината в интернет и на портала за обществени консултации на Министерския съвет.

Общ брой съветници – 13. Брой присъствали на гласуването – 13. Брой гласували
„за” – 6, „против” – 7 , „въздържал се” – 0. Не се приема.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОбС_______________
/П. МИХАЙЛОВ/

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - БРАТЯ ДАСКАЛОВИ
РЕШЕНИЕ
№ 340
от 31.10.2017 г.
1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл. 8, ал. 9 от Закона за общинската
собственост и чл. 6, ал. 1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и
разпореждане с общинско имущество актуализира Програмата за управление и
разпореждане с имоти общинска собственост на Община Братя Даскалови за 2017
година, като включва в ІІІ. ОПИСАНИЕ НА ИМОТИТЕ, КОИТО ОБЩИНАТА
ИМА НАМЕРЕНИЕ ДА ПРЕДЛОЖИ ПОД НАЕМ НА ПУБЛИЧЕН ТЪРГ : Нова
точка 30. Общинско помещение за търговска дейност с площ от 90 кв.м. ( 60 кв.м. –
магазин и 30 кв.м. – склад ) в сградата на кметство с.Малък Дол, построена в УПИ VІІ,
кв.6 по плана на с.Малък Дол.
2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 14, ал. 1 от Закона за общинската
собственост и във връзка с чл. 20 от Наредбата за реда за придобиване, управление и
разпореждане с общинско имущество дава съгласието си за отдаване под наем на явен
публичен търг на общинско помещение за търговска дейност с площ от 90 кв.м. ( 60
кв.м. – магазин и 30 кв.м. – склад ) в сградата на кметство с.Малък Дол, построена в
УПИ VІІ, кв.6 по плана на с.Малък Дол за срок 5 години и определя първоначална
тръжна цена 25.00 лева месечен наем без ДДС.
3. Упълномощава кмета на общината да проведе търга и сключи договор с контрагента,
спечелил търга.
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_____________
/П. МИХАЙЛОВ/

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - БРАТЯ ДАСКАЛОВИ
РЕШЕНИЕ
№ 341
от 31.10.2017 г.
І. На основание чл. 21, ал. 1, т.8 от ЗМСМА и чл. 8, ал. 9 от Закона за общинската
собственост и чл. 6, ал. 1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и
разпореждане с общинско имущество актуализира Програмата за управление и
разпореждане с имоти общинска собственост на Община Братя Даскалови за 2017
година като включва в V. ОПИСАНИЕ НА ИМОТИТЕ, КОИТО ОБЩИНАТА ИМА
НАМЕРЕНИЕ ДА ПРЕДЛОЖИ ПОД АРЕНДА НА ПУБЛИЧЕН ТЪРГ: Нова
точка 61. Имот № 000244 - Нива с площ от 21,979 дка от ІV-та категория в местността
„Чилтика север” по КВС на с.Оризово
ІІ. На основание чл. 21, ал. 1, т.8 от ЗМСМА , чл.24а, ал.5 от ЗСПЗЗ във връзка с
чл. 5 от Наредбата за стопанисване и управление на земеделските земи от ОПФ на
Община Братя Даскалови, Общински съвет дава съгласието си за отдаване под аренда
на публичен търг за срок 15 стопански години на имот № 000244 - Нива с площ от
21,979 дка от ІV-та категория в местността „Чилтика север” по КВС на с.Оризово при
граници: Север - Имот № 000241 – Нива, Изток - Имот№ 000152 – Дере, Юг - Имот №
000245 – Нива, Запад - Имоти № 000001 - Жилищна територия и № 000144 - Полски
път, съгласно АЧОС № 2714/14.01.2015г. на първоначална тръжна цена 24.00 лева на
декар годишна арендна вноска.
ІІІ. Упълномощава кмета на общината да проведе търга и сключи договор за аренда
със спечелилия участник, считано от 01.10.2018 година.
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 – „против”
9. Никола Вълев Будаков – „против”
10. Стоян Колев Вълчев – „против”
11. Спас Запрянов Пеев – „против”
12. Иван Димитров Жеков – „против”
13. Радка Стоилова Караджова – „против”
Общ брой съветници – 13. Брой присъствали на гласуването – 13. Брой гласували
„за” – 7, „против” – 6, „въздържал се” – 0. Приема се.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ОбС______________
/П. МИХАЙЛОВ/

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - БРАТЯ ДАСКАЛОВИ
РЕШЕНИЕ
№ 342
от 31.10.2017 г.
1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл. 8, ал. 9 от Закона за общинската
собственост и чл. 6, ал. 1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и
разпореждане с общинско имущество актуализира Програмата за управление и
разпореждане с имоти общинска собственост на Община Братя Даскалови за 2017
година като включва ІІ. ОПИСАНИЕ НА ИМОТИТЕ, КОИТО ОБЩИНАТА ИМА
НАМЕРЕНИЕ ДА ПРЕДЛОЖИ ЗА ПРОДАЖБА НА ПУБЛИЧЕН ТЪРГ : Б.
Обекти, за които предстои откриване на процедура за продажба, нова точка: 8.
Полумасивна селскостопанска сграда /бивш краварник/ в УПИ ХVІІ-131, кв.18 по
плана на с.Долно Ново село с площ от 511 квадратни метра.
2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 35, ал. 1 от Закона за общинската
собственост и във връзка с чл. 44 от Наредбата за реда за придобиване, управление и
разпореждане с общинско имущество, Общински съвет - Братя Даскалови дава
съгласието си за продажба на явен публичен търг на полумасивна селскостопанска
сграда с площ от 511 кв.м. – частна общинска собственост в УПИ ХVІІ-131, кв.18 по
плана на с.Долно Ново село и определя първоначална тръжна цена 3030 лева.
3. Упълномощава кмета на общината да проведе търга и сключи договор с контрагента,
спечелил търга.
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 – „въздържал се”
8. Таньо Стоянов Стоянов – „въздържал се”
9. Никола Вълев Будаков – „въздържал се”
10. Стоян Колев Вълчев – „въздържал се”
11. Спас Запрянов Пеев – „въздържал се”
12. Иван Димитров Жеков – „въздържал се”
13. Радка Стоилова Караджова – „въздържал се”
Общ брой съветници – 13. Брой присъствали на гласуването – 13. Брой гласували
„за” – 6, „против” – 0 , „въздържал се” – 7. Не се приема.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ОбС_____________
/П. МИХАЙЛОВ/

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - БРАТЯ ДАСКАЛОВИ
РЕШЕНИЕ
№ 343
от 31.10.2017 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА и във връзка с чл. 8, ал. З 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 маршрутно разписание по линията Братя Даскалови - Кольо
Мариново - Братя Даскалови от общинската транспортна схема /Приложения 1
и 2/.
Гласуваха поименно:
1. Петко Михайлов Михайлов – „против”
2. Катя Иванова Иванова – „въздържал се”
3. Георги Минков Колев – „против”
4. Иван Пенев Пенчев – „въздържал се”
5. Стойка Минчева Василева – „за”
6. Силвия Чавдарова Иванова – „въздържал се”
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” – 8, „против” – 2, „въздържал се” – 3. Приема се.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОбС_____________
/П. МИХАЙЛОВ/

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - БРАТЯ ДАСКАЛОВИ
РЕШЕНИЕ
№ 344
от 31.10.2017 г.
На основание чл. 17 и чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 23 от ЗМСМА и във връзка с чл. 70
от Наредбата за условията и реда за предоставяне на средства за компенсиране на
намалените приходи от прилагането на цени за обществени пътнически превози по
автомобилния транспорт, предвидени в нормативните актове за определени категории
пътници, за субсидиране на обществени пътнически превози по нерентабилни
автобусни линии във вътрешноградския транспорт и транспорта в планински и други
райони и за издаване на превозни документи за извършване на превози, Общински
съвет - Братя Даскалови реши:
1. Определя субсидия в размер на 0,50 лв. за един километър пробег по
нерентабилната автобусна линия от общинската транспортна схема: Братя
Даскалови - Кольо Мариново - Братя Даскалови, като действително изминатият
пробег се отчита ежемесечно от превозвача с Отчет за автобусната линия, която
изпълнява.
2. Решението влиза в сила от 01.11.2017 г.
Гласуваха поименно:
1. Петко Михайлов Михайлов – „въздържал се”
2. Катя Иванова Иванова – „въздържал се”
3. Георги Минков Колев – „против”
4. Иван Пенев Пенчев – „въздържал се”
5. Стойка Минчева Василева – „въздържал се”
6. Силвия Чавдарова Иванова – „въздържал се”
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”
– 7, „против” – 1, „въздържал се” – 5. Приема се.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ОбС_____________
/П. МИХАЙЛОВ/

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - БРАТЯ ДАСКАЛОВИ
РЕШЕНИЕ
№ 345
от 31.10.2017 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, чл. 8, т. 22 от Учредителния акт на
„Тържище с. Плодовитово" ЕООД и чл. 19, ал. 1, т. 23 от Наредбата за упражняване на
правата на собственост на Община Братя Даскалови в търговски дружества с общинско
участие в капитала, за участието на Община Братя Даскалови в граждански сдружения
и в сдружения с нестопанска цел, Общински съвет, като упражнява правата на
едноличния собственик на капитала в „Тържище с. Плодовитово" ЕООД, реши:
1. Общински съвет - Братя Даскалови определя входни такси за ползване на
Стоково тържище и Пазар на производителите, намиращи се на територията на
„Тържище с. Плодовитово” ЕООД, както следва:
Входни такси /целогодишно, за периода от 1 януари до 31 декември/:
1. Входна такса за еднократно влизане с подемно транспортна и селскостопанска
техника - 2,00 лева
2. Входна такса за влизане с превозно средство с височина до 1.75 m - 3,00 лева на
денонощие.
3. Входна такса за влизане с превозно средство с височина от 1.75 m до 2.60 m - 5,00
лева на денонощие.
4. Входна такса за влизане с превозно средство с височина от 2.60 m до 3.60 m - 7,00
лева на денонощие.
5. Входна такса за влизане с превозно средство с височина над 3.60 m -15,00 лева на
денонощие.
Гласуваха поименно:
1. Петко Михайлов Михайлов – „против”
2. Катя Иванова Иванова – „въздържал се”
3. Георги Минков Колев – „против”
4. Иван Пенев Пенчев – „въздържал се”
5. Стойка Минчева Василева – „против”
6. Силвия Чавдарова Иванова – „въздържал се”
7. Иван Петров Иванов – „против”
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”
– 6, „против” – 4, „въздържал се” – 3. Не се приема.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОбС_____________
/П. МИХАЙЛОВ/

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - БРАТЯ ДАСКАЛОВИ
РЕШЕНИЕ
№ 346
от 31.10.2017 г.
I. На основание чл. 21, ал. 1, т. 12 от ЗМСМА, чл. 19, ал. 2 от Закона за социалното
подпомагане, чл. 36б, ал. 4 от Правилника за прилагане на Закона за социалното
подпомагане, във връзка с приетата Стратегия за развитие на социалните услуги в
община Братя Даскалови /2016-2020/, Общински съвет - Братя Даскалови реши:
1. Актуализира Годишен план за развитие на социалните услуги за 2017 г.
съгласно Приложение № 1
2. Актуализира Годишен план за развитие на социалните услуги за 2018 г.
съгласно Приложение № 2
II. На основание чл. 21, ал. 1, т.8 и т.23 от ЗМСМА, във връзка с чл. 36, ал. 2, т. 3 от
ППЗСП, Общински съвет - Братя Даскалови реши:
1. Открива, считано от 01.11.2017 г. Център за социална рехабилитация и
интеграция като местна дейност с местоположение: с. Оризово, ул. „Гено Николов” №
35, както следва:
- Капацитет – 30 места;
- Численост на персонала – 4 броя;
2. Дава съгласие за предоставяне на помещения, представляващи част от
сградата на ДГ „Детелина”, УПИ ІІІ-370, кв. 23 от плана на с. Оризово, в които да се
помещава Центъра за социална рехабилитация и интеграция.
III. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА, чл. 124, ал. 1, 2 и 4 от Закона за
публичните финанси и чл. 36, ал. 3 от Наредбата за условията и реда за съставяне на
бюджетна прогноза за местните дейности за следващите три години, за съставяне,
приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Братя Даскалови, Общински
съвет - Братя Даскалови реши:
1. Приема извършените промени по бюджета на Община Братя Даскалови в
частта за местни дейности, без да изменя общия му размер, съгласно Приложение № 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 – „против”
9. Никола Вълев Будаков – „против”
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” – 9, „против” – 2, „въздържал се” – 2. Приема се.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОбС_____________
/П. МИХАЙЛОВ/

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - БРАТЯ ДАСКАЛОВИ
РЕШЕНИЕ
№ 347
от 31.10.2017 г.
На основание чл. 29 от ЗМСМА и чл. 68 от Правилника за организацията и
дейността на Общински съвет - Братя Даскалови, неговите комисии и
взаимодействието му с общинската администрация мандат 2015 - 2019 г., Общински
съвет - Братя Даскалови реши:
1. Задължава председателя на Общински съвет - Братя Даскалови да внесе поправка в
протокол № 28 от заседание на Общински съвет - Братя Даскалови, проведено на
29.09.2017 година, като по т. 9 от дневния ред - Одобряване актуализирана
бюджетна прогноза на община Братя Даскалови за периода 2018-2020 година за
постъпленията от местни приходи и разходите за местни дейности, добави
изказването на г-н Стоян Вълчев: „Това е вярно, че го каза, но тя каза и нещо
друго, че на комисиите трябва да се пишат становища и да се представят на
сесията”.

Общ брой съветници – 13. Брой присъствали на гласуването – 13. Брой гласували „за” –
6, „против” – 7, „въздържал се” – 0. Не се приема.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОбС_____________
/П. МИХАЙЛОВ/

