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ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БРАТЯ ДАСКАЛОВИ, ОБЛАСТ СТАРА ЗАГОРА

П Р О Т О К О Л

№ 12

Днес, 17.08.2016 г. от 9.30 ч.  на основание чл.23,  ал.4,  т.1  от ЗМСМА  в
Гербовата зала на общинска администрация село Братя Даскалови се проведе
дванадесето заседание на Общински съвет Братя Даскалови, свикано с Покана № 12 от
16.08.2016 година.

На заседанието присъстваха следните 11 общински съветници:

1. Петко Михайлов Михайлов
2. Катя Иванова Иванова
3. Георги Минков Колев
4. Иван Пенев Пенчев
5. Силвия  Чавдарова Тодорова
6. Иван Петров Иванов
7. Таньо Стоянов Стоянов
8. Никола Вълев Будаков

               9. Стоян Колев Вълчев
             10. Спас Запрянов Пеев
             11. Радка Стоилова Караджова

Отсъстват по уважителни причини общинските съветници: Стойка Минчева
Василева и  Иван Димитров Жеков.

На заседанието присъстваха:
1. Мануела Делчева – зам.-кмет на общината
2. Златка Атанасова – гл. специалист „Бюджет”

Председателят на Общински съвет прочете проекта за дневен ред.

В гласуването участваха 11 общински съветници, от които със „за” – 11
„против” – 0, „ въздържал се” – 0. Приема се.

Други предложения и допълнения не се направиха и ОбС прие следния
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ДНЕВЕН РЕД:

1. Закупуване на имот № 016054 - Нива от IV-та категория с площ от 1.100 дка
в месността „Над чиирите” по КВС на с.Плодовитово, собственост на Н-ци на Елка
Минкова Желязкова и имот № 016049 - Нива от IV-та категория с площ от 0.886 дка в
местността „Над чиирите” по КВС на с.Плодовитово, собственост на Н-ци на Иванка
Грозева Пенева.

Докладва: Иван  Танев - кмет на общината

2. Промяна на вида на собственост от общинска публична в общинска частна
собственост на имоти - полски пътища в землищата на с.Черна гора и с.Плодовитово и
предоставяне безвъзмездно на части от имоти в същите землища на Агенция „Пътна
инфраструктура” гр.София, за нуждите на обект „Допълване на пътен възел
Плодовитово при пресичането на АМ Тракия и Път III-666 и пътен възел Оризово при
пресичането на АМ Тракия и АМ Марица”.

Докладва: Иван  Танев - кмет на общината

3. Издаване на запис на заповед от Община Братя Даскалови в полза на
Министерство на образованието и науката, обезпечаваща авансовото плащане по
договор за безвъзмездна финансова помощ № BG05M20P001-3.001-0081 за проект
„Готови за успех” по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен
растеж” 2014-2020

Докладва: Иван  Танев - кмет на общината

4. Промяна в числеността на персонала на местна дейност „Ученически
столове”.

Докладва: Иван  Танев - кмет на общината

5. Дофинансиране на специализирания превоз на деца и ученици от община
Братя Даскалови, подлежащи на задължителна подготовка или задължително обучение
през учебната 2016/2017 г.

Докладва: Иван  Танев - кмет на общината

6. Продажба на имот № 000132 – Др. селскост. територия  от 17,775 дка в
местността „……….” по КВС на с. Малко Дряново.

Докладва: Петко Михайлов – председател на ОбС

В гласуването участваха 11 общински съветници, от които със „за” – 11,
„против” – 0, „ въздържал се” – 0. Приема се.

ТОЧКА  ПЪРВА

Закупуване на имот № 016054 - Нива от IV-та категория с площ от 1.100 дка в
месността „Над чиирите”  по КВС на с.Плодовитово,  собственост на Н-ци на Елка
Минкова Желязкова и имот № 016049 - Нива от IV-та категория с площ от 0.886 дка в
местността „Над чиирите” по КВС на с.Плодовитово, собственост на Н-ци на Иванка
Грозева Пенева.

Докладва: Иван  Танев - кмет на общината
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Петко Михайлов – председател на ОбС даде думата на Катя Иванова –
председател на комисията по „Икономическо  и финансово развитие, европейски
проекти”, която поясни, че във връзка с възникнала неотложна държавна нужда от
изграждане на обект „Допълване на пътен възел Плодовитово при пресичането на АМ
Тракия и Път III-666 и пътен възел Оризово при пресичането на АМ Тракия и АМ
Марица”, следва да бъдат отчуждени части от имоти на собственици в землището на
с.Плодовитово. Тъй като отчуждителните процедури спрямо физически лица са
тромави и тежки, предвид на това, че се оспорват по съдебен ред и това ще забави
провеждането на мероприятието, което е от изключително важно значение за община
Братя Даскалови, ръководството на Община Братя Даскалови проведе разговори с
наследниците на Елка Минкова Желязкова и наследниците на Иванка Грозева Пенева
от гр.София и взе тяхното съгласие за продажба на наследствените им имоти, части от
които, засегнати от строителството на обекта ще предостави на Агенция Пътна
инфраструктура гр.София.

Други изказвания не се направиха и ОбС взе следното

Р Е Ш Е Н И Е
№ 167

І. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА и чл.8, ал.9 от Закона за общинската
собственост и чл.б, ал.1 от Наредбата за реда за управление и разпореждане с общинско
имущество актуализира Програмата за управление и разпореждане с имоти общинска
собственост на Община Братя Даскалови за 2016 година като включва: Нова точка IX.
ПРИДОБИВАНЕ ПРАВО НА СОБСТВЕНОСТ ЧРЕЗ ПОКУПКА НА ИМОТИ

1. Покупка на имот № 016054 - Нива от IV-та категория с площ от 1.100 дка в
месността „Над чиирите”  по КВС на с.Плодовитово,  собственост на Н-ци на Елка
Минкова Желязкова.

2. Покупка на имот № 016049 - Нива от IV-та категория с площ от 0.886 дка в
местността „Над чиирите” КВС на с.Плодовитово, собственост на Н-ци на Иванка
Грозева Пенева

ІІ. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл.34, ал.2 от Закона
за общинската собственост и предвид на възникналата неотложна общинска нужда от
изграждане на обект „Допълване на пътен възел Плодовитово при пресичането на АМ
Тракия и Път III-666 и пътен възел Оризово при пресичането на АМ Тракия и АМ
Марица”, Общински съвет Братя Даскалови дава съгласието си за закупуване на имоти:

1. Покупка на имот № 016054 - Нива от IV-та категория с площ от 1.100 дка в
месността „Над чиирите”  по КВС на с.Плодовитово при граници:  север -  имот №
016049 – нива, изток - имот № 016055 – нива, юг имот № 016029 - полски път и запад -
имот № 016053 – нива, собственост на Н-ци на Елка Минкова Желязкова на цена 1100
лева за целия имот.

2. Покупка на имот № 016049 - Нива от IV-та категория с площ от 0.886 дка в
местността „Над чиирите” по КВС на с.Плодовитово при граници: север - имот №
016051 – нива, изток - имот № 016050 – нива, юг имот № 016054 - нива и запад - имот
№ 016026  -  полски път,  собственост на Н-ци на Иванка Грозева Пенева на цена 886
лева за целия имот.

ІІІ. Всички разходи за изготвяне на документите по сделката, нотариални и
държавни такси са за сметка на Община Братя Даскалови.

ІV. Упълномощава кмета на общината да извърши покупката на имотите.
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Гласуваха поименно:
1. Петко Михайлов Михайлов – „за”
2. Катя Иванова Иванова – „за”
3. Георги Минков Колев – „за”
4. Иван Пенев Пенчев – „за”
5. Силвия  Чавдарова Иванова – „за”
6. Иван Петров Иванов – „за”
7. Таньо Стоянов Стоянов – „за”
8. Никола Вълев Будаков – „за”
9. Стоян Колев Вълчев – „за”
10. Спас Запрянов Пеев – „за”
11. Радка Стоилова Караджова – „за”

В гласуването участваха 11 общински съветници, от които със „за” – 11,
„против” – 0, „ въздържал се” – 0. Приема се.

ТОЧКА  ВТОРА

Промяна на вида на собственост от общинска публична в общинска частна
собственост на имоти - полски пътища в землищата на с.Черна гора и с.Плодовитово и
предоставяне безвъзмездно на части от имоти в същите землища на Агенция „Пътна
инфраструктура” гр.София, за нуждите на обект „Допълване на пътен възел
Плодовитово при пресичането на АМ Тракия и Път III-666 и пътен възел Оризово при
пресичането на АМ Тракия и АМ Марица”.

Докладва: Иван  Танев - кмет на общината

Петко Михайлов – председател на ОбС даде думата на Катя Иванова –
председател на комисията по „Икономическо  и финансово развитие, европейски
проекти”,  която поясни,  че във връзка с изграждането на обект „Допълване на пътен
възел Плодовитово при пресичането на АМ Тракия и Път II1-666 и пътен възел
Оризово при пресичането на АМ Тракия и АМ Марица” отчуждаването на имоти,
засегнати от строителството, които са общинска собственост, съгласно с чл.40, ал.2, т.5
от НРУРОИ, следва да бъдат дарени на държавата, в лицето на Агенция Пътна
инфраструктура .

Други изказвания не се направиха и ОбС взе следното

Р Е Ш Е Н И Е
№ 168

На основание чл.21,  ал.1,  т.8  от ЗМСМА и чл.6  и чл.8,  ал.1  от Закона за
общинската собственост, във връзка с чл.40, ал.2, т.5 от Наредбата за реда за
придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Общински съвет
Братя Даскалови реши:

I. Обявява за частна общинска собственост, части от имоти-публична общинска
собственост, включени в регистъра на земеделските земи, засягащи се имоти с
постоянни отчуждения и с режим на ограничено ползване в:

1. Землище с.Черна гора, община Братя Даскалови, ЕКАТТЕ 80793
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1.1  Полски път с площ от 0.831  дка,  представляващ част от поземлен имот с №
038061, целият с площ от 3.695 дка

1.2  Полски път с площ от 0.858  дка,  представляващ част от поземлен имот с №
038063, целият с площ от 3.660 дка

2. Землище с.Плодовитово, община Братя Даскалови, ЕКАТТЕ 56811
2.1  Полски път с площ от 0.047  дка,  представляващ част от поземлен имот с №

016026, целият с площ от 1.419 дка
2.2  Полски път с площ от 0.774  дка,  представляваш част от поземлен имот с №

016029, целият с площ от 3.777 дка
2.3 Напоителен канал с площ от 0.004 дка, представляващ част от поземлен имот с

№ 016025, целият с площ от 0.140 дка

3. Землище с.Оризово, община Братя Даскалови, ЕКАТТЕ 53850
3.1 Канал с площ от 0.024 дка, представляващ част от поземлен имот с № 000178,

целият с площ от 3.953 дка

II. Дава съгласие да бъдат дарени на държавата, в лицето на Агенция Пътна
инфраструктура следните части от имоти – общинска частна собственост:

От землището на с.Черна гора, общ. Братя Даскалови, ЕКАТТЕ 80793
 вид на територията Селско стопанство:
1. Поземлен имот с площ от 8.812 дка, представляващ част от поземлен имот с №

038001, целия с площ от 10.053 дка, с начин на трайно ползване: Нива от IV-та
категория.

2. Поземлен имот с площ от 0.625 дка, представляващ част от поземлен имот с №
038002, целия с площ от 2.301 дка, с начин на трайно ползване: Нива от IV-та
категория.

3. Поземлен имот с площ от 1.154 дка, представляващ част от поземлен имот с №
038012, целия с площ от 9.200 дка, с начин на трайно ползване: Нива от IV-та
категория.

4. Полски път с площ от 0.831 дка, представляващ част от поземлен имот с №
038061, целият с площ от 3.695 дка от IV-та категория.

5. Полски път с площ от 0.858 дка, представляващ част от поземлен имот с №
038063, целият с площ от 3.660 дка от IV-та категория.

От землището на с.Плодовитово, общ. Братя Даскалови, ЕКАТТЕ 56811 вид
на територията Селско стопанство:

1. Поземлен имот с площ от 4.161 дка, представляващ част от поземлен имот с №
016050, целия с площ от 4.244 дка, с начин на трайно ползване: Нива от IV-та
категория.

2. Поземлен имот с площ от 3.662 дка, представляващ част от поземлен имот с №
016052, целия с площ от 5.442 дка, с начин на трайно ползване: Нива от IV-та
категория.

3. Поземлен имот с площ от 3.326 дка, представляващ част от поземлен имот с №
016055, целия с площ от 3.326 дка, с начин на трайно ползване: Нива от IV-та
категория.

4. Полски път с площ от 0.047 дка, представляващ част от поземлен имот с №
016026, целият с площ от 1.419 дка от IV-та категория.
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5. Полски път с площ от 0.774 дка, представляващ част от поземлен имот с №
016029, целият с площ от 3.777 дка от IV-та категория.

6. Напоителен канал с площ от 0.004 дка, представляващ част от поземлен имот с
№ 016025, целият с площ от 0.140 дка от IV-та категория.

От Землището на с.Оризово.община Братя Даскалови, ЕКАТТЕ 53850
вид на територията Водна площ:
1. Канал с площ от 0.024 дка, представляващ част от поземлен имот с № 000178,

целият с площ от 3.953 дка

III. Възлага на кмета на Община Братя Даскалови да предприеме необходимите
действия по изпълнение на т. ІІ от настоящото решение, след влизане в сила на ПУП за
обект: „Допълване на пътен възел „Плодовитово” при пресичане на АМ „Тракия” и Път
III-666 и пътен възел „Оризово” при пресичането на АМ „Тракия” и АМ „Марица”.

Гласуваха поименно:
1. Петко Михайлов Михайлов – „за”
2. Катя Иванова Иванова – „за”
3. Георги Минков Колев – „за”
4. Иван Пенев Пенчев – „за”
5. Силвия  Чавдарова Иванова – „за”
6. Иван Петров Иванов – „за”
7. Таньо Стоянов Стоянов – „за”
8. Никола Вълев Будаков – „за”
9. Стоян Колев Вълчев – „за”
10. Спас Запрянов Пеев – „за”
11. Радка Стоилова Караджова – „за”

В гласуването участваха 11 общински съветници, от които със „за” – 11,
„против” – 0, „ въздържал се” – 0. Приема се.

ТОЧКА  ТРЕТА

Издаване на запис на заповед от Община Братя Даскалови в полза на
Министерство на образованието и науката, обезпечаваща авансовото плащане по
договор за безвъзмездна финансова помощ № BG05M20P001-3.001-0081 за проект
„Готови за успех” по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен
растеж” 2014-2020

Докладва: Иван  Танев - кмет на общината

Петко Михайлов – председател на ОбС даде думата на Катя Иванова –
председател на комисията по „Икономическо  и финансово развитие, европейски
проекти”, която поясни, че преди няколко дни официално бе подписан и ни бе
предоставен от Министерство на образованието и науката договор за безвъзмездна
финансова помощ № BG05M20P001- 3.001-0081 за проект „Готови за успех”.
Стойността на одобрения бюджет по проекта възлиза на 172  868,70  лв.  Срокът за
изпълнението му е 18 месеца. В проекта са включени всички детски градини на
територита на общината. Съгласно чл.4 Техническо и финансово отчитане и плащане и
по конкретно чл.4.1. от цитирания по-горе договор Община Братя Даскалови може да
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получи авансово плащане при подаване на искане за плащане по образец, формуляр за
финансова идентификация и запис на заповед за стойността на аванса (20% от
стойността на договора). Дадени ни бяха указания от Министерството на образованието
и науката във връзка с обнародването на Наредба Н-3 на Министъра на финансите за
определяне на правилата за плащания, верификация и сертификация на разходите, за
възстановяване и отписване на неправомерни разходи и за осчетоводяване, както и
сроковете и правилата за приключване на счетоводната година по оперативните
програми и програмите за европейско териториално сътрудничество (ДВ, бр. 57 от
22.07.2016 г.), са променени някои изисквания за обезпечаване на авансовите плащания
от страна на бенефициентите на финансова подкрепа по линия на Европейските
структурни и инвестиционни фондове (ЕСИФ). Чл. 8, ал. 1 от Наредбата изисква
Управляващите органи да извършват авансово плащане към бенефициентите, само ако
то е обезпечено в пълен размер. Изключение се прави за разпоредители с бюджет по чл.
13, ал. 1, 3 и 4 от Закона за публичните финанси (ЗПФ). Разпоредителите с бюджет по
чл.  13,  ал.  2,  т.е.  разпоредители с общински бюджет,  не са изключение и следва да
представят Запис на заповед.

Други изказвания не се направиха и ОбС взе следното

Р Е Ш Е Н И Е
№ 169

Относно: Издаване на запис на заповед от Община Братя Даскалови в полза на
Министерство на образованието и науката, обезпечаваща авансовото плащане по
договор за безвъзмездна финансова помощ № BG05M20P001-3.001-0081 за проект
„Готови за успех” по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен
растеж” 2014-2020.

На основание:  чл.  21,  ал.  1,  т.  10  и ал.2  и чл.  27,  ал.  4  и ал.  5  от Закона за
местното самоуправление и местната администрация и на основание договор за
предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG05M2OP001-3.001-0081 за
проект „Готови за успех” по Оперативна програма „Наука и образование за
интелигентен растеж” 2014-2020, сключен между Община Братя Даскалови и Главна
дирекция „Структурни фондове и международни образователни програми” в
Министерството на образованието и науката, Общинският съвет

РЕШИ:
1. Упълномощава кмета на общината Иван Стоянов Танев да подпише Запис

на заповед, без протест и без разноски, без никакви възражения и без такси и удръжки
от какъвто и да било характер платима на предявяване в полза на Министерство на
образованието и науката, в чиято структура е Главна Дирекция „Структурни фондове и
международни образователни програми” в размер на 34 573,74 лв. (тридесет и четири
хиляди петстотин седемдесет и три лева и седемдесет и четири стотинки) за
обезпечаване на 100 % от стойността на допустимото авансово плащане по договор за
предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG05M2OP001-3.001-0081 за
проект „Готови за успех” по Оперативна програма „Наука и образование за
интелигентен растеж” 2014-2020.

2. Определя падежа на паричното задължение по издадената запис на заповед
да бъде 120 календарни дни след изтичане на срока на договора за предоставяне на
безвъзмездна финансова помощ.



8

3. Възлага на кмета на Община Братя Даскалови да подготви необходимите
документи за получаване на авансовото плащане по договор за предоставяне на
безвъзмездна финансова помощ № BG05M2OP001-3.001-0081 за проект „Готови за
успех” по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж” 2014-
2020 и да ги представи пред Управляващия орган на Оперативна програма „Наука и
образование за интелигентен растеж” 2014-2020.

Настоящото решение е прието на заседание на общински съвет Братя
Даскалови, проведено на 17.08.2016 г., Протокол № 12/17.08.2016 г., т. 3 от дневния ред
по доклад № 10-00-259/15.08.2016 г. при кворум от 11 общински съветника и след
проведено съгласно чл. 27, ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация поименно гласуване – с 11 гласа „за”, 0 „против”  и 0 „въздържали
се” и е подпечатано с официалния печат на общински съвет 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. Силвия  Чавдарова Иванова – „за”
6. Иван Петров Иванов – „за”
7. Таньо Стоянов Стоянов – „за”
8. Никола Вълев Будаков – „за”
9. Стоян Колев Вълчев – „за”
10. Спас Запрянов Пеев – „за”
11. Радка Стоилова Караджова – „за”

В гласуването участваха 11 общински съветници, от които със „за” – 11,
„против” – 0, „ въздържал се” – 0. Приема се.

ТОЧКА  ЧЕТВЪРТА

Промяна в числеността на персонала на местна дейност „Ученически столове”.
Докладва: Иван  Танев - кмет на общината

Петко Михайлов – председател на ОбС даде думата на Катя Иванова –
председател на комисията по „Икономическо  и финансово развитие, европейски
проекти”, която поясни, че във връзка с увеличение на хранещите се ученици, за
приготвянето на обяд и доставянето му по училищата е необходимо увеличение с още 1
щатна бройка на персонала в дейност „Ученически столове”.

Други изказвания не се направиха и ОбС взе следното

Р Е Ш Е Н И Е
№ 170

1. На основание чл. 21, ал.1, т.23 от ЗМСМА утвърждава, считано от 1
септември 2016 година численост на персонала в местна дейност „Ученически
столове”, функция „Образование” в Община Братя Даскалови както следва:

Численост Било - 6 щ. бр. Става - 7 щ. бр.
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В гласуването участваха 11 общински съветници, от които със „за” – 11,
„против” – 0, „ въздържал се” – 0. Приема се.

ТОЧКА  ПЕТА

Дофинансиране на специализирания превоз на деца и ученици от община
Братя Даскалови, подлежащи на задължителна подготовка или задължително обучение
през учебната 2016/2017 г.

Докладва: Иван  Танев - кмет на общината

Петко Михайлов – председател на ОбС даде думата на Катя Иванова –
председател на комисията по „Икономическо  и финансово развитие, европейски
проекти”, която разясни, че в съответствие с чл. чл. 53 от Закона за предучилищното и
училищното образование на децата и учениците, които подлежат на задължителна
подготовка или на задължително обучение в населено място, в което няма детска
градина или училище, осъществяващи предучилищна подготовка в съответната
подготвителна група или обучение в съответния клас, се осигурява безплатен транспорт
до детска градина или училище в най-близкото населено място на територията на
общината или на съседна община.

Стойността на безплатните и по намалени цени пътувания се компенсира на
превозвачите със средства от централния бюджет въз основа на регламентиран с
Постановлението за изпълнение на държавния бюджет годишен лимит, предоставяни
чрез общините, съгласно 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
превозите и Заповед на Министъра на образованието. Съгласно негова Заповед №
РД09-364/04.04.2013 г. нормативът за цена на километър общ пробег за автомобили над
22 места е до 1.65 лв/км с ДДС.

Със Заповед № РД-294/15.07.2016 г. Кметът на Община Братя Даскалови
открива процедура по възлагане на обществена поръчка за избор на изпълнител за
„Специализиран превоз на деца и ученици, подлежащи на задължителна подготовка
или задължително обучение през учебната 2016/2017 година от община Братя
Даскалови”, съгласно утвърдени маршрути в две обособени позиции: Обособена
позиция № 1 – „Маршрутно разписание № 1” и Обособена позиция № 2 – „Маршрутно
разписание № 2” по реда на чл. 187, ал. 1 от ЗОП, чрез събиране на оферти с обява. В
първоначално определения от Възложителя срок постъпва само една оферта. Съгласно
чл. 188, ал. 2 от ЗОП срокът е удължен с още 3 /три/ дни. След изтичане на удължения
срок няма постъпили други оферти.

Възложителят определя прогнозна стойност до 1.65 лв/км /един лв.  и
шестдесет и пет ст/ общ пробег с ДДС за двете обособени позиции. Със Заповед № РД-
320/01.08.2016 г. Кметът на Община Братя Даскалови назначава комисия за
разглеждане, оценка и класиране на получените оферти. Комисията констатира, че
единственият участник в процедурата предлага цена и по двете обособени позиции 2.20
лв./км /два лв. и двадесет ст./ общ пробег без ДДС, която не кореспондира с
изискванията на Възложителя, поради което е отстранен. С Решение № РД-
328/03.08.2016 г. на Кмета на Общината процедурата е прекратена.
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Други изказвания не се направиха и ОбС взе следното

Р Е Ш Е Н И Е
№ 171

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, във връзка с чл. 17, ал. 1, т. 3 от
ЗМСМА, Общински съвет Братя Даскалови реши:

Определя дофинансиране от местни приходи в размер на 0.50  лв.  с ДДС за
километър пробег за специализиран превоз на деца и ученици, подлежащи на
задължителна подготовка или задължително обучение през учебната 2016/2017 година
от община Братя Даскалови по утвърдени маршрути:

1. Маршрутно разписание № 1:
1.1. Братя Даскалови – Голям дол – Найденово – Долно ново село – Горно ново

село – Долно ново село - Малко Дряново – Найденово – Голям дол – Братя Даскалови -
52 км., час на тръгване: 06:20 часа;

1.2.  Братя Даскалови – Голям дол – Найденово – Малко Дряново - Долно ново
село – Найденово – Голям дол – Братя Даскалови -  44 км., час на  тръгване: 13.30 часа;

1.3. Братя Даскалови – Голям дол – Найденово – Малко Дряново -  Долно ново
село – Горно ново село – Долно ново село – Найденово – Голям дол – Братя Даскалови
-  52 км, час на тръгване: 17:00 часа.

2. Маршрутно разписание № 2:
2.1. Оризово – Плодовитово –  Мирово – Опълченец - Оризово - 18 км., час на

тръгване 06:50 часа;

2.2. Оризово – Плодовитово –  Мирово – Опълченец - Оризово - 18 км., час на
тръгване 13.20 часа;

 2.3. Оризово – Плодовитово –  Мирово – Опълченец - Оризово - 18 км., час на
тръгване 17:00 часа.

В гласуването участваха 11 общински съветници, от които със „за” – 11,
„против” – 0, „ въздържал се” – 0.  Приема се.

ТОЧКА  ШЕСТА

Продажба на имот № 000132 – Др. селскост. територия  от 17,775 дка в
местността „……….” по КВС на с. Малко Дряново.

Докладва: Петко Михайлов – председател на ОбС
Петко Михайлов – председател на ОбС поясни, че Община Братя Даскалови е

собственик на имот № 000132- Др.селскост.т. от 17.775 дка в местността „………..” по
КВС на с.Малко Дряново -  частна общинска собственост,  съгласно АЧОС № 556  /
19.03.2009 година. Имотът е извън населеното място и не се използва като земеделска
земя за обработване.
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Други изказвания не се направиха и ОбС взе следното

Р Е Ш Е Н И Е
№ 172

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 управление и
разпореждане с общинско имущество актуализира Програмата за управление и
разпореждане с имоти общинска собственост на Община Братя Даскалови за 2016
година като включва в II. 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 15. Имот № 000132-
Др.селскост.т. от 17.775 дка в местността „……..” по КВС на с.Малко Дряново.

2. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.35, ал. 1 и чл.41, ал.2 от Закона
за общинската собственост и във връзка с чл.44 от Наредбата за реда за управление и
разпореждане с общинско имущество дава съгласието си за продажба на явен публичен
търг на № 000132-Др.селскост.т. от 17.775 дка в местността „……..” по КВС на с.Малко
Дряново при граници: Изток - Имот № 036022 - Др.селскост.тер., Запад - Имот №
000131 - Др.селскост.тер., Север - Имот № 036022 - Др.селскост.тер. и Юг - Имот №
008003 - Нива - частна общинска собственост, съгласно АЧОС № 556/19.03.2009 година
и определя първоначална тръжна цена в размер на 25.500 /Двадесет и пет хиляди и
петстотин/лева .

3. Упълномощава кмета на общината да проведе търга и сключи договор със
спечелилия купувач.

Гласуваха поименно:
1. Петко Михайлов Михайлов – „за”
2. Катя Иванова Иванова – „за”
3. Георги Минков Колев – „за”
4. Иван Пенев Пенчев – „за”
5. Силвия  Чавдарова Иванова – „за”
6. Иван Петров Иванов – „за”
7. Таньо Стоянов Стоянов – „за”
8. Никола Вълев Будаков – „за”
9. Стоян Колев Вълчев – „за”
10. Спас Запрянов Пеев – „за”
11. Радка Стоилова Караджова – „за”

В гласуването участваха 11 общински съветници, от които със „за” – 11,
„против” – 0, „ въздържал се” – 0. Приема се.

След изчерпване на дневния ред заседанието бе закрито в 10.45 часа.

ПРОТОКОЛИСТ:______________                     ПРЕДСЕДАТЕЛ ОбС__________
                  / Ж. ЖЕЛЕВА/   /П МИХАЙЛОВ/
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