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ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БРАТЯ ДАСКАЛОВИ, ОБЛАСТ СТАРА ЗАГОРА

П Р О Т О К О Л

№ 13

Днес, 16.09.2016 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 тринадесето заседание
на Общински съвет Братя Даскалови, свикано с Покана № 13 от 13.09.2016 година.

На заседанието присъстваха следните 13 общински съветници:

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

             10. Стоян Колев Вълчев
             11. Спас Запрянов Пеев
             12. Иван Димитров Жеков
             13. Радка Стоилова Караджова

На заседанието присъстваха:
1. Мануела Делчева – зам.-кмет на общината
2. Росен Василев - директор на дирекция „УТИСПП”
3. Радослава Колева – мл. експерт „ОКВ”
4. Златка Атанасова – гл. специалист „Бюджет”

Председателят на Общински съвет прочете проекта за дневен ред и предложи да
се гласува.

В гласуването участваха 13 общински съветници, от които със „за” – 13 „против”
– 0, „ въздържал се” – 0. Приема се.

Предложи и допълнителни точки със следния текст:
„Приемане на предложение за промени в ПРАВИЛНИК за организацията и

дейността на Общински съвет Братя Даскалови, неговите комисии и взаимодействието му
с общинската администрация мандат 2015 - 2019 г.”

Докладва: Петко Михайлов – председател на ОбС
 „Кандидатстване с проектно предложение „Рехабилитация и реконструкция на

улици,  част от уличната мрежа в с.  Братя Даскалови,  с.  Гранит,  с.  Мирово,  с.  Оризово,
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община Братя Даскалови» за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по под-
мярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове
малка но мащаби инфраструктура” от Програмата за развитие на селските райони 2014-
2020 г.”

Докладва: Иван  Танев - кмет на общината

 „Приемане на Наредба за условията и реда на записване, отписване и
преместване на деца в общинските детски градини на територията на община Братя
Даскалови”.

Докладва: Иван  Танев - кмет на общината

В гласуването участваха 13 общински съветници, от които със „за” – 11 „против”
– 2, „ въздържал се” – 0. Приема се.

Иван Жеков – общински съветник обясни отрицателния си вот:
„Гласувах „против” внасяне на допълнителни докладни в дневния ред с едно

изключение - когато става въпрос за  приемане на решения за кандидатстване по проекти с
Европейско финансиране. Не е ясно кое налага промените в правилника на Общински
съвет. Наредбата за условията и реда на записване, отписване и преместване на деца в
общинските детски градини на територията на община Братя Даскалови досега трябваше
да бъде приета, тъй като учебната година е факт. Цитирана е и Наредба № 7/29.12.2000 г.
за определяне броя на  паралелките и групите и броя на децата в групите. Освен това по
план  на Общински съвет за второто шестмесечие трябваше да се приеме информация за
състоянието, готовността и средната месечна посещаемост на децата в групите на детските
заведения за учебната 2016/2017 г.Това са мотивите ми за отрицателния ми вот” – допълни
г-н Жеков.

Председателят на Общински съвет поясни, че съгласно чл.25 от ЗМСМА
председателят ръководи подготовката на заседанията на Общински съвет.

- Както знаете в училище няма отсъствие, има присъствие. Никого и по никакъв
начин не мога да задължа да присъства на заседанията на Общински съвет.  Ако нямате
желание, г-н Жеков да присъствате, не мога да Ви задължа, решението е Ваше! – поясни
 г-н Михайлов.

Други предложения и допълнения не се направиха и ОбС прие следния

ДНЕВЕН РЕД:

1. Актуализация на бюджета за 2016 година и Инвестиционната програма за
капиталовите разходи – м. Септември 2016 г.

Докладва: Иван  Танев - кмет на общината

2. Промяна   в числеността  на персонала на  местна дейност  „Други дейности по
икономиката”.

Докладва: Иван  Танев - кмет на общината

3. Учредяване на право на прокарване /сервитут/ на подземен кабел високо
напрежение през имоти общинска собственост в с.Горно Белево

Докладва: Иван  Танев - кмет на общината
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4. Учредяване на право на прокарване /сервитут/ на подземен тръбопровод Ф 300
мм през имоти общинска собственост с.Братя Даскалови

Докладва: Иван  Танев - кмет на общината

5. Отдаване под аренда на общинска земеделска земя в землището на с. Долно
Ново село, с. Оризово и с. Опълченец без провеждане на търг.

Докладва: Катя Иванова – общински съветник

6. Одобряване на проект зa подобен устройствен план - парцеларен план за обект:
„Външно ел. захранване на Приемо-предавателна станция на „БТК” ЕАД PD2553_Veren в
ПИ 504068 в землището на с.Верен, преминаващо през ПИ 000015 и ПИ 000409 с обща
дължина 1103м., находящо се в землището на с.Малък дол, общ. Братя Даскалови, обл
Стара Загора.

Докладва: Иван  Танев - кмет на общината

7. Учредяване на право на прокарване /сервитут/ на подземен кабел ниско
напрежение през имоти-общинска собственост в с. Верен.

Докладва: Иван  Танев - кмет на общината

8. Отпускане на еднократна финансова помощ на Господинка Димчева
Атанасова от с.Черна гора

Докладва: Петко Михайлов – председател на ОбС

9. Приемане на предложение за промени в ПРАВИЛНИК за организацията и
дейността на Общински съвет Братя Даскалови, неговите комисии и взаимодействието му
с общинската администрация, мандат 2015 - 2019 г.

10. Кандидатстване с проектно предложение „Рехабилитация и реконструкция на
улици,  част от уличната мрежа в с.  Братя Даскалови,  с.  Гранит,  с.  Мирово,  с.  Оризово,
община Братя Даскалови» за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по под-
мярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове
малка но мащаби инфраструктура” от Програмата за развитие на селските райони 2014-
2020 г.

Докладва: Иван  Танев - кмет на общината

11. Приемане на Наредба за условията и реда на записване, отписване и
преместване на деца в общинските детски градини на територията на община Братя
Даскалови .

Докладва: Иван  Танев - кмет на общината

В гласуването участваха 13 общински съветници, от които със „за” – 11, „против”
– 2, „ въздържал се” – 0. Приема се.

ТОЧКА  ПЪРВА

Актуализация на бюджета за 2016 година и Инвестиционната програма за
капиталовите разходи – м. Септември 2016 г.

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 съгласно чл. 124 от Закона за публичните финанси и чл.21 ал.1
т.6 от    ЗМСМА  в предлагам актуализация на бюджета на общината от преизпълнение на
§ 1304 „Данък при придобиване на имущества и дарения по възмезден начин” и промяна в
капиталовия  списък на общината.

Предложението за актуализацията на бюджета е на база реално преизпълнение на
приходите към 31.08.2016 год.  Промяната в разходната част на бюджета се дължи на
покриване на възникнали през бюджетната година разходи за непредвидени, но и
неотложни нужди.

Други изказвания не се направиха и ОбС взе следното

Р Е Ш Е Н И Е
№ 173

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 приходната и разходна част на бюджета /Приложение 1/
2. Приема актуализирания бюджет на общината за 2016 г.  в размер на:
     По приходите -  5 820 662 лв.
     По разходите  -  5 820 662 лв.
3. Дава съгласие да бъде извършена компенсираща промяна в капиталовите

разходи, финансирани със средства от целевата субсидия за 2016 г. и собствени приходи,
съгласно /Приложение  2/.

4. Приема актуализираната инвестиционна програма на Община Братя Даскалови
за 2016 година в размер на  665 357 лв.,  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”

В гласуването участваха 13 общински съветници, от които със „за” – 11, „против”
– 2, „ въздържал се” – 0. Приема се.
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Иван Жеков –  общински съветник изложи следните мотиви за отрицателния си
вот. Смята, че е огромна сумата за закупуване на автобус/микробус - 31 318 лева.
Съжалява, че вносителят за пореден път отсъства от заседание на Общинския съвет. На
комисиите на Общински съвет не са получили разяснение кое налага закупуване на  нов
автобус и какви средства са дадени за ремонт на стария?

Петко Михайлов –  председател на ОбС отговори,  че на комисиите е разяснено,
ако на г-н Жеков не му харесва, това е друг въпрос!

ТОЧКА  ВТОРА

Промяна   в числеността  на персонала на  местна дейност  „Други дейности по
икономиката”.

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 във връзка с необходимостта от поддръжка и ремонт на  ел.
уредите в целодневни детски градини, домашен социален патронаж, ученически столове,
дневен център за възрастни хора, сградата на общинска администрация и кметствата е
нужно ел техник, който да извършва тази дейност. По тази причина  се предлага
увеличение  с  1 щатна бройка  за длъжността ел. техник на персонала в  местна дейност
„Други дейности по икономиката”

Иван Жеков – общински съветник каза, че на комисиите е задал следния въпрос:
- По-евтино ли излиза, ако наемем външна фирма или ако се назначи ел. техник

на щат?  Ако излиза по-евтино на щат,  защо досега външна фирма е извършвала тази
дейност и ако е по-изгодно с фирма, защо не се продължи с обслужване от фирма?

Петко Михайлов – председател на ОбС каза, че на заседанието на комисии лично
той е отговорил на поставения въпрос от г-н Жеков.

Други изказвания не се направиха и ОбС взе следното

Р Е Ш Е Н И Е
№ 174

І. На основание чл. 21, ал.1, т.23  от  ЗМСМА, Общински съвет Братя Даскалови
реши:

1.  Утвърждава, считано от  1 октомври 2016  година    численост на персонала
в  местна  дейност  „Други дейности по икономиката”   в Община Братя Даскалови,  както
следва:

Численост   Било  - 8 щ. бр.             Става – 9 щ. бр.

В гласуването участваха 13 общински съветници, от които със „за” – 11, „против”
– 0, „ въздържал се” – 2. Приема се.
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ТОЧКА  ТРЕТА

Учредяване на право на прокарване /сервитут/ на подземен кабел високо
напрежение през имоти общинска собственост в с.Горно Белево

Докладва: Иван  Танев - кмет на общината

Петко Михайлов – председател на ОбС даде думата на Стоян Вълчев –
председател на комисията по „Устройство на територията, земеделие, гори и екология”,
който разясни, че е постъпило искане от Димо Илиев Димов от с.Спасово е Вх.№ 94-00-
787/19.04.2016 година във връзка с инвестиционно намерение - прокарване на кабел
високо напрежени ,  собственост на същото лице,  съгласно изработен и съгласуван от
ЕСУТ ПУП - Парцеларен план за учредяване на право на прокарване на подземен кабел
високо напрежение, преминаващ през имоти № 028006 - полски път, № 028008 -
Пасище.мера и № 028010 – Пасище, мера в местността „Халка Бунар” по КВС на с.Горно
Белево. Имотите са общинска собственост. Сервитутът на кабела високо напрежение е с
дължина 1131,64 метра и заема площ от 5664 кв.м.

Други изказвания не се направиха и ОбС взе следното

Р Е Ш Е Н И Е
№ 175

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 точка  VІI.
ОПИСАНИЕ НА ИМОТИТЕ ,  КОИТО ОБЩИНАТА ИМА НАМЕРЕНИЕ
ДА ПРЕДЛОЖИ ЗА УЧРЕДЯВАНЕ НА ОГРАНИЧЕНИ ВЕЩНИ ПРАВА
БЕЗ ТЪРГ  -  нова точка  3:  Учредяване на сервитут -  право на прокарване на кабел
високо напрежение /линеен обект/, преминаващ през имоти № 028006 - полски път, №
028008 – Пасище, мера и № 028010 – Пасище, мера в местността „Халка Бунар” по КВС на
с.Горно Белево - общинска собственост с площ от 5 664 кв.м.

2. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.39, ал.3 от ЗОС, във връзка с
чл.193, ал.4 от ЗУТ, Общински съвет учредява сервитут - право на прокарване на обект на
техническата инфраструктура /линеен обект/ подземен кабел високо напрежение,
преминаващ през имоти № 028006 - полски път, № 028008 – Пасище, мера и № 028010 –
Пасище, мера в местността „Халка Бунар” по КВС на с.Горно Белево. Имотите са
общинска собственост. Сервитутът на кабела високо напрежение е с дължина 1131,64
метра и заема площ от 5 664 кв.м.

3. Определя цената на учредения сервитут в размер на 1133 лева.
4. Упълномощава кмета на общината да сключи договор с контрагента.

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”
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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”

В гласуването участваха 13 общински съветници, от които със „за” – 13, „против”
– 0, „ въздържал се” – 0. Приема се.

ТОЧКА  ЧЕТВЪРТА

Учредяване на право на прокарване /сервитут/ на подземен тръбопровод Ф 300
мм през имоти общинска собственост с.Братя Даскалови

Докладва: Иван  Танев - кмет на общината

Петко Михайлов – председател на ОбС даде думата на Стоян Вълчев –
председател на комисията по „Устройство на територията, земеделие, гори и екология”,
който разясни, че е постъпило искане от Христо Колев Милев от с.Братя Даскалови с Вх.
№ 94-00- 786 /12.09.2016 година във връзка с инвестиционно намерение - изграждане на
Рибарник в имот № 011043, собственост на същото лице, съгласно изработен и съгласуван
от ЕСУТ ПУП - Парцеларен план за учредяване на право на прокарване на подземен
тръбопровод Ф 300, преминаващ през имоти № 000030 – „Др.трайно насаж.”, № 000679 -
Полски път, № 011011 - Изоставена нива в местността „Високия бряг” и № 000715 -
Полски път по КВС на с.Братя Даскалови. Имотите са общинска собственост. Сервитутът
на тръбопровода заема площ от 744.38 кв.м.

Други изказвания не се направиха и ОбС взе следното

Р Е Ш Е Н И Е
№ 176

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 точка  VIІ.
ОПИСАНИЕ НА ИМОТИТЕ ,  КОИТО ОБЩИНАТА ИМА НАМЕРЕНИЕ
ДА ПРЕДЛОЖИ ЗА УЧРЕДЯВАНЕ НА ОГРАНИЧЕНИ ВЕЩНИ ПРАВА
БЕЗ ТЪРГ  - нова точка  2:  Учредяване на сервитут - право на прокарване на обект на
техническата инфраструктура /линеен обект/ подземен тръбопровод Ф 300 мм,
преминаващ през имоти № 000030 – „Др.трайно насажд.”, № 000679 - Полски път, №
011011 - Изоставена нива в местността „Високия бряг” и № 000715 - Полски път по КВС
на с.Братя Даскалови - общинска собственост с площ от 744.38 кв.м.

2. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.112, ал.2 от ЗВ, чл.39, ал.3 от
ЗОС, във връзка с чл.193, ал.4 от ЗУТ, Общински съвет учредява сервитут - право на
прокарване на обект на техническата инфраструктура /линеен обект/ подземен
тръбопровод Ф 300 мм, преминаващ през имоти № 000030 – „Др.трайно насажд.”, №
000679 - Полски път, № 011011 - Изоставена нива в местността „Високия бряг” и №
000715 - Полски път по КВС на с.Братя Даскалови - общинска собственост в рамките на
зоната с ограничен режим на ползване /сервитута/ на трасето с площ от 744,38 кв.м.
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3. Определя цената на учредения сервитут в размер на 297,75 лева.
4. Упълномощава кмета на общината да сключи договор с контрагента.

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”

В гласуването участваха 13 общински съветници, от които със „за” – 13, „против”
– 0, „ въздържал се” – 0. Приема се.

ТОЧКА  ПЕТА

Отдаване под аренда на общинска земеделска земя в землището на с.Долно Ново
село, с.Оризово и с.Опълченец без провеждане на търг

Докладва: Катя Иванова – общински съветник

Петко Михайлов –  председател на ОбС даде думата на Катя Иванова –
председател на комисията по „Икономическо  и финансово развитие, европейски
проекти”, която разясни, че Община Братя Даскалови е собственик на имоти:

1. Имот № 000619 - Нива от IV-та категория в местността „Гергьоден” с площ от
9.876 дка по КВС на с.Долно Ново село при граници: Изток - Имот № 000621 и имот №
000622 - Ниви, Запад - Имот № 000111 - Вътрешна река, Север - Имот № 000125 -
Жилищна територия и Юг - Имот № 000623 – Нива.

2. Имот № 000241 - Нива от IV-та категория и местността „Чилтика-север” с площ
от 36,449 дка по КВС на с.Оризово при граници: Север - Имот № 000231 - Нива, Изток –
Имоти № 000149 - Полски път, № 000218 - Нива и № 000152 – Дере, Юг - Имот № 000244
– Нива и Запад - Имот № 000001 - Жилищна територия.

3. Имот № 000231 - Нива от IV-та категория в местността „Чилтика-север” с площ
от 30,136 дка по КВС на с.Оризово при граници: Север - Имот № 000001 - Жилищна
територия, Изток - Имоти № 000149 - Полски път и № 000150 - Др.селищна терит., Юг -
Имот № 000241 - Нива, Запад - Имот № 000001 - Жилищна територия

4. Имот № 000375 - Нива от V-та категория а местността „…….”с площ от 6.307
дка по КВС на с. Опълченец при граници: Север - Имоти № 037014, № 037003, № 037004,
№ 037005, № 037013, № 037012 - Нивн , Изток - Имот № 000257 - Пасище,мера, Юг -
Имот № 000258 - Пасище, мера и Запад - Имот № 000001 - Жилищна територия.

5. УПИ I в квартал 58 по плана на с.Опълченец с площ от 6300 кв.м.
6. УПИ ІІ в квартал 58 по плана на с.Опълченец с площ от 5926 кв.м.
7. УПИ Ш в квартал 58 по плана на с.Онълченец с площ от 6800 кв.м.
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Тези имоти от възстановяването им на общината до настоящия момент не са
обработвани н не са отдавани под наем, поради липса на интерес.

Към настоящият момент е проявен интерес към тези имоти от Иван Господинов
Пашов от гр София със Заявление с Вх. № 94-00-783/12.09.2016 година, Румяна Пламенова
Пашова от село Припек, община Джебел със Заявление с Вх. № 94-00-784/12.09.2016
година и Бисер Билянов Бакалов от с.Конуш, община Асеновград със Заявление е Вх. №
94-00-785/12.09.2016 година.

Други изказвания не се направиха и ОбС взе следното

Р Е Ш Е Н И Е
№ 177

I.  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 точка: VI.
ОПИСАНИЕ НА ИМОТИТЕ ,  КОИТО ОБЩИНАТА ИМА НАМЕРЕНИЕ
ДА ПРЕДЛОЖИ ПОД АРЕНДА БЕЗ ТЪРГ  -  Б .  За които предстои
откриване на процедура  -  нови подточки:

12. Имот № 000619 - Нива от IV-та категория в местността „Гергьоден” с площ от
9,876 дка по КВС на с.Долно Ново село при граници: Изток - Имот № 000621 и имот №
000622-Ниви, Запад - Имот № 000111 - Вътрешна река, Север - Имот № 000125 - Жилищна
територия и Юг - Имот № 000623 – Нива.

13. Имот № 000241 - Нива от IV-та категория в местността „Чилтика-север” с
площ от 36,449 дка по КВС на с.Оризово при граници: Север - Имот № 000231 - Нива,
Изток - Имоти № 000149 - Полски пьт, № 000218 - Нива и № 000152 -Дере, Юг - Имот №
000244 - Нива и Запад-Имот № 000001 - Жилищна територия.

14. Имот № 000231- Нива от IV-та категория в местността „Чилтика-север” с
площ от 30,136 дка по КВС на с.Оризово при граници: Север - Имот № 000001 - Жилищна
територия, Изток - Имоти № 000149 - Полски път и № 000150 Др.селищна терит., Юг -
Имот № 000241 - Нива, Запад - Имот № 000001 - Жилищна територия.

15. Имот № 000375 - Нива от V-та категория в местността „……” с площ от 6.307
дка по КВС на с.Опълченец при граници: Север - Имоти № 037014, № 037003, № 037004,
№ 037005, № 037013, № 037012 - Ниви, Изток - Имот № 000257 - Пасище, мера, Юг -
Имот № 000258 – Пасище, мера и Запад - Имот № 000001 - Жилищна територия.

16. УПИ I в квартал 58 по плана на с.Опълченец с площ от 6300 кв.м.
17. УПИ II в квартал 58 по плана на с.Опълченец с площ от 5926 кв.м.
18. УПИ III в квартал 58 по плана на с.Опълченец с площ от 6800 кв м.
II. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.24а, ал.2, т.2 от ЗСПЗЗ, във връзка

с чл.6, ал.1, т.2 от Наредбата за стопанисване и управление на земеделските земи от ОПФ
на Община Братя Даскалови, Общински съвет дава съгласието си за предоставяне под
аренда без провеждане на търг за срок 15 стопански години следните имоти:

1. Имот № 000619 - Нива от IV-та категория в местността „Гергьоден” с площ от
9.876 дка по КВС на с.Долно Ново село при граници: Изток - Имот № 000621 и имот №
000622 - Ниви, Запад - Имот № 000111 - Вътрешна река, Север - Имот № 000125 -
Жилищна територия и Юг - Имот № 000623 - Нива на цена 21.00 лева на декар годишна
арендна вноска на Бисер Билянов Бакалов от с.Конуш, община Асеновград.

2. Имот № 000241 - Нива от IV-та категория в местността „Чилтика-север” с площ
от 36,449 дка по КВС на с.Оризово при граници: Север - Имот № 000231 - Нива, Изток -



10

Имоти № 000149 - Полски път, № 000218 - Нива и № 000152 - Дере, Юг - Имот № 000244 -
Нива и Запад - Имот № 000001 - Жилищна територия на цена 24,00 лева на декар годишна
арендна вноска на Румяна Пламенова Пашова от с. Припек, община Джебел.

3. Имот № 000231 - Нива от ІV-та категория в местността „Чилтика-север” с площ
от 30,136 дка по КВС на с.Оризово при граници: Север – Имот № 000001 - Жилищна
територия, Изток - Имоти № 000149 - Полски път и № 000150 – Др. селищна терит., Юг -
Имот № 000241-Нива, Запад - Имот № 000001 - Жилищна територия на цена 24.00 лева на
декар годишна арендна вноска на Румяна Пламенова Пашова от с. Припек, община
Джебел.

4. Имот  № 000375 - Нива от V-тa категория в местността „……..”  с площ от
6.307 дка по KВC на с.Опълченец при граници: Север Имоти № 037014, № 037003, №
037004, № 037005, № 037013, № 037012 - Ниви, Изток Имот № 000257 - Пасище, мера, Юг
- Имот № 000258 – Пасище, мера и Запад - Имот № 000001 - Жилищна територия на цена
21.00 лева на декар годишна арендна вноска на Румяна Пламенова Пашова от с.Припек,
община Джебел.

5. УПИ I в квартал 58 по плана на с.Опьлченец с площ от 6300 кв.м./за земеделско
ползване/ на цена 50.00 лева на дка без ДДС годишна арендна вноска на Иван Господинов
Пашов от гр.София.

6. УПИ II в квартал 58 по плана на с.Опълченец с площ от 5926 кв.м./за
земеделско ползване/ на цена 50.00 лева на дка без ДДС годишна арендна вноска на Иван
Господинов Пашов от гр.София.

7.  УПИ III  в квартал 58  по плана на с.Опълченец с площ от 6800  кв.м./за
земеделско ползване/ на цена 50.00 лева на дка без ДДС годишна арендна вноска на Иван
Господинов Пашов от гр.София.

III. Упълномощава кмета на общината да сключи договор с определените
контрагенти за срок 15 стопански години, считано от 01.10.2016 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 – „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”

В гласуването участваха 13 общински съветници, от които със „за” – 13, „против”
– 0, „ въздържал се” – 0. Приема се.

ТОЧКА  ШЕСТА

Одобряване на проект зa подобен устройствен план - парцеларен план за обект:
„Външно ел. захранване на Приемо - предавателна станция на „БТК” ЕАД PD25539_Veren
в ПИ 504068 в землището на с. Верен, преминаващо през ПИ 000015 и ПИ 000409 с обща
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дължина 1103 м.,  находищо се в землището на с.Малък дол,  общ.  Братя Даскалови,  обл.
Стара Загора.

Докладва: Иван  Танев - кмет на общината

Петко Михайлов – председател на ОбС даде думата на Стоян Вълчев –
председател на комисията по „Устройство на територията, земеделие, гори и екология”,
който поясни, че е постъпило заявление с вх. № Т-637/13.07.2016г . от  „БТК” ЕАД с
ЕИК  831642181 със седалище и адрес на управление: гр София, район „Младост”,
бул .  „Цариградско шосе” №115и ,  представлявано от пълномощника си
Костадинка Панайотова Симеонова за одобряване ма Подробен устройствен план
- парцеларен план за обект : „Външно ел . захрапване на Приемо - предавателна станция
на „БТК” ЕАД  PD2553_Veren в ПИ 504068 в землището на село Верен, преминаващо
през ПИ 000015 и ПИ 000409 с обща дължина 1103 м.  находящо се в землището на
с.Малък дол , община Братя Даскалови, област Стара Загора. Проектът за ПУП е
приет на ОЕСУТ Братя Даскалови, проведен на 30.08 2016 г. с Протокол № 7, съгласно т.І,
т.4 от Решението на съвета.

Други изказвания не се направиха и ОбС взе следното

Р Е Ш Е Н И Е
№ 178

На основание чл.  21,  ал.1,  т.11  от ЗМСМА и във връзка с чл.129,  ал.1  от ЗУТ,
Общински съвет Братя Даскалови реши:

1. Одобрява проект за Подробен устройствен план - парцеларен план за обект:
„Външно ел. захранване на Приемо-предавателна станция на „БТК” ЕАД PD2553_ Veren в
ПИ 504068 в землището на село Верен, преминаващо през ПИ 000015 и ПИ 000409 с обща
дължина 1103 м., находящо се в землището на с Малък дол, община Братя Даскалови,
област Стара Загора.

2. Възлага на Кмета на Община Братя Даскалови да изпрати решението в 7-дневен
срок за обнародване в „Държавен вестник”, съгласно изискванията на чл.129, ал.1 от
Закона за устройство на територията.

В гласуването участваха 12 общински съветници, от които със „за” – 12, „против”
– 0, „ въздържал се” – 0. Приема се.

ТОЧКА  СЕДМА

Учредяване на право на прокарване /сервитут/ на подземен кабел ниско
напрежение през имоти-общинска собственост в с. Верен.

Докладва: Иван  Танев - кмет на общината

Петко Михайлов – председател на ОбС даде думата на Стоян Вълчев –
председател на комисията по „Устройство на територията, земеделие, гори и екология”,
който поясни, че е постъпило искане от „БТК” ЕАД гр.София с Вх. № 53-00-
190/10.08.2016 година във връзка с инвестиционно намерение - „Външно ел.захранване на
приемо-предавателна станция в поземлен имот № 504068 с. Верен”, което налага
учредяване на право на прокарване на кабел ниско напрежение, собственост на
юридическото лице, съгласно изработен и съгласуван от ЕСУТ ПУП - Парцеларен план за
учредяване на право на прокарване на кабел ниско напрежение, преминаващ
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през имот № 000015 - полски път и имот № 000409 - Пасище с храсти в местността
„.Кайряка” по КВС на с.Малък дол. Имотите са публична общинска собственост.
Сервитутът на кабела ниско напрежение е с дължина 1103 метра и заема площ от 4338
кв.м.

Други изказвания не се направиха и ОбС взе следното

Р Е Ш Е Н И Е
№ 179

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 точка  VIІ.
ОПИСАНИЕ НА ИМОТИТЕ ,  КОИТО ОБЩИНАТА ИМА НАМЕРЕНИЕ
ДА ПРЕДЛОЖИ ЗА УЧРЕДЯВАНЕ НА ОГРАНИЧЕНИ ВЕЩНИ ПРАВА
БЕЗ ТЪРГ  -  нова точка  4:  Учредяване на сервитут -  право на прокарване на кабел
ниско напрежение /линеен обект/ преминаващ през имот № 000015 - полски път и имот №
000409  -  Пасище с храсти в местността „.Кайряка”  по КВС на с.  Малък дол -  публична
общинска собственост с площ от 4338 кв.м.

2. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.39, ал.3 от ЗОС, във връзка с
чл.193, ал.4 от ЗУТ, Общински съвет учредява сервитут - право на прокарване на обект на
техническата инфраструктура /линеен обект/подземен кабел ниско напрежение на „БТК”
ЕАД гр.София, преминаващ през имот № 000015 - полски път и имот № 000409 - Пасище с
храсти в местността „Кайряка” по КВС на с. Малък дол - публична общинска собственост.

Сервитутът на кабела високо напрежение е с дължина 1103 метра и заема площ от
4338 кв.м.

3. Определя цената на учредения сервитут в размер на 868.00 лева.
4. Упълномощава кмета на общината да сключи договор с контрагента.

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”

В гласуването участваха 13 общински съветници, от които със „за” – 13, „против”
– 0, „ въздържал се” – 0. Приема се.
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ТОЧКА  ОСМА

Отпускане на еднократна финансова помощ на Господинка Димчева Атанасова от
с.Черна гора.

Докладва: Петко Михайлов – председател на ОбС

Петко Михайлов – председател на ОбС поясни, че в Общински съвет Братя
Даскалови е постъпило заявление с Вх. № 10-00-277/09.09.2016 г. от Господинка Димчева
Атанасова от с.Черна гора. Заявлението е и от съпруга и Вельо Василев Християнов.
Същите са безработни, получават помощи по Закона за социално подпомагане в размер на
143 лева и полагат 14 дни общественополезен труд. Двамата страдат от психично
заболяване, видно от медицинските направления, издадени от лекуващия лекар.
Заболяването е настъпило след тежко преживяване на смъртта на детето им през 1992
година, от когато са на постоянна терапия с лекарства. Имат дете-ученик в 12 клас в
училището в с. Белозем.

Помощта, която получават не е достатъчна за провеждане на лечение, издръжка
на детето им и плащане на разходи. Допълни, че за предоставяне на еднократни
финансови помощи на жители на община Братя Даскалови са останали 650 лева.

Стоян Вълчев –  общински съветник предлага да и бъдат отпуснати 50  лева
финансова помощ.

Иван Жеков – общински съветник предлага разглеждането на докладната да се
отложи за следващата сесия, към докладната да има приложени необходимите документи.
Предложи да се актуализира Правилника за реда и начина на предоставяне на еднократна
безвъзмездна финансова помощ на жители на община Братя Даскалови.

Таньо Стоянов – общински съветник каза, че лично познава кандидатите за
помощ. Поясни, че ученикът е на пълна държавна издръжка, освен това събитията около
детето им са преминали отдавна. Предлага да и се отпуснат 50 лева.

Петко Михайлов – председател на ОбС предложи да се гласува  направеното
предложение от г-н Жеков за отлагане разглеждането на докладната за следващата сесия.

В гласуването участваха 13 общински съветници, от които със „за” – 2, „против”
– 11 „ въздържал се” – 0. Не се приема.

Други изказвания не се направиха и ОбС взе следното

Р Е Ш Е Н И Е
№ 180

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 50
(петдесет) лева на Господинка Димчева Атанасова от с.Черна гора за лечение.

2. Средствата да се изплатят от бюджета на община Братя Даскалови.
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В гласуването участваха 13 общински съветници, от които със „за” – 13, „против”
– 0, „ въздържал се” – 0. Приема се.

ТОЧКА  ДЕВЕТА

Приемане на предложение за промени в ПРАВИЛНИК за организацията и
дейността на Общински съвет Братя Даскалови, неговите комисии и взаимодействието му
с общинската администрация мандат 2015 - 2019 г.

Докладва: Петко Михайлов – председател на ОбС

Петко Михайлов –  председател на ОбС даде думата на Георги Минков Колев –
председател на комисията по „Предотвратяване и установяване на конфликт на интереси и
нормативна уредба”, който каза, че до настоят момент Общинския съвет организира
дейността си в съответствие с приетия ПРАВИЛНИК за организацията и дейността на
Общински съвет Братя Даскалови, неговитекомисии и взаимодействието му с общинската
администрациямандат 2015 - 2019 г. В изминалите 11 месеца се констатираха слабости
свързани с уведомяването на общинските съветници за предстоящите заседания на
общинския съвет, начина и сроковете за изпращане на материалите които ще бъдат
разглеждани на предстоящата сесия на общинския съвет до общинските съветници, както
и датите за провеждане на заседания на Общинския съвет.

С оглед отстраняване на тези констатирани нередности и с цел постигане на
максимална ефективност при организацията на дейността на общинския съвет е
необходима промяна в правилника и предложи да се вземе следното

Р Е Ш Е Н И Е:
На основание на чл.33, ал.1, т.2, във връзка с чл.21, ал.3 от ЗМСМА, Общински

съвет Братя Даскалови приема следните изменения в ПРАВИЛНИК за организацията и
дейността на Общински съвет Братя Даскалови, неговите комисии и взаимодействието му
с общинската администрация мандат 2015 - 2019 г., както следва:

1. Текста на чл.44, ал.1 от ПРАВИЛНИК за организацията и дейността на
Общински съвет Братя Даскалови, неговите комисии и взаимодействието му с общинската
администрация мандат 2015 - 2019 г. да отпадне изцяло и да придобие следния вид:

Чл.44.(1)Председателят на общинския съвет организира уведомяването на
общинските съветници за заседанието на общинския съвет. Уведомяването се
извършва чрез отправяне на писмена покана до общинските съветници, по телефон
или по електронен път. Материалите, които ще бъдат разглеждани на
предстоящата сесия на общинския съвет се предоставят на общинските съветници
в писмен вид от звеното по чл.29а.  ал.2  от ЗМСМА,  под ръководството на
Председателя на Общинския съвет, най-малко в пет дневен срок преди неговото
провеждане. По заявление на общински съветник, материалите могат да му бъдат
предоставени и по електронен път в същия срок.

1. Текста на чл.44, ал.4 от ПРАВИЛНИК за организацията и дейността на
Общински съвет Братя Даскалови. Неговите комисии и взаимодействието му с
общинската администрация мандат 2015 - 2019 г. да отпадне изцяло и да придобие
следния вид:

Чл.44. (4) Редовните заседания на Общинския съвет се провеждат при
условията на чл.42 от настоящия правилник от 9.30 часа в сградата на Общинска
администрация Братя Даскалови.
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Иван Жеков – общински съветник попита защо след  като са констатирани
слабости, свързани с уведомяването на общинските съветници за предстоящите
заседания на общинския съвет, досега материалите не са изпращани по електронен
път, както е по правилник? Предлага уведомяването да се извършва чрез отправяне
на писмена покана до общинските съветници „по телефон и по електронен път”.
Попита кога трябва да се подава  заявление от общински съветник материалите да
му бъдат предоставени и по електронен път в същия срок и кое налага да не е
фиксирана седмицата и  деня от месеца за провеждане на сесия?

- Не пречи да имаме и 20 сесии в месеца, ако се налага! – допълни той.

 Петко Михайлов – председател на ОбС допълни, че не може да се чака
последната седмица от месеца за провеждане на сесии, след като трябва да се вземат
решения  за обекти с важно значение за общината. Предлага материалите да се изпращат
на хартиен носител, както желаят повечето общински съветници.

- Дали Вие ще участвате в сесиите на Общински съвет, г-н Жеков, това е Ваш
избор! – допълни г-н Михайлов.

Стоян Вълчев предлага в правилника да отпадне ограничението за провеждане на
заседанията на Общински съвет в последната седмица от месеца, но да се спазва срока за
изпращане на материалите.

Никола Будаков – общински съветник направи предложение от квотата на ПП
БСП относно определяне на работното време и възнаграждението на Председателя на
Общински съвет и поясни, че в изминалите единадесет месеца от дейността на Общинския
съвет са констатирани редица слабости, свързани с подготовката на материалите за
обсъждане в предстоящите сесии на Общинския съвет, начина за уведомяването на
общинските съветници, за предстоящите заседания на общинския съвет, начина и
сроковете за изпращане на материалите, които ще бъдат разглеждани на предстоящата
сесия на общинския съвет до общинските съветници, както и самите дати за провеждане
на заседания на Общинския съвет.

Всичко това налага както промени в ПРАВИЛНИК за организацията и дейността
на Общински съвет Братя Даскалови, неговите комисии и взаимодействието му с
общинската администрация, мандат 2015 - 2019 г., така и промени в продължителността на
работното време на Председателя на общинския съвет и в размера на неговото
възнаграждение, с оглед пълната му ангажираност и с цел постигане на максимална
ефективност при цялостната организацията на дейността на общинския съвет и нейното
администриране.

Съгласно разпоредбата на чл.26, ал.1 от ЗМСМА, Общинският съвет определя
размера на възнаграждението на Председателя на съвета, в зависимост от определената
продължителност на работното му време. Размерът на възнаграждението на Председателя
на Общинския съвет не може да бъде по-голям от 90 % от възнаграждението на Кмета на
общината. Председателят на Общинския съвет има също така всички права по трудово
правоотношение освен тези, които противоречат или са несъвместими с неговото правно
положение. Правилникът за организацията и дейността на Общински съвет също дава
възможност за приемане на решение в този смисъл. Г-н Будаков предложи следното

Р Е Ш Е Н И Е:

На основание чл. 33, ал.1, т.2, във връзка с чл. 26 от ЗМСМА, Общински съвет
Братя Даскалови реши:
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1. Определя продължителност на работното време на Председателя на Общински
съвет Братя Даскалови, мандат 2015-2019 г., г-н Петко Михайлов Михайлов, на пълен
работен ден - 8 /осем/ часа.

2. Определя размер на възнаграждението на Председателя на Общински съвет
Братя Даскалови, мандат 2015-2019 г., г-н Петко Михайлов Михайлов - 85 % /осемдесет и
пет/ процента от размера на възнаграждението на Кмета на Община Братя Даскалови.

3.Определя платен годишен отпуск на Председателя на Общински съвет Братя
Даскалови, мандат 2015-2019г., г-н Петко Михайлов Михайлов в размер на 20 работни
дни.

4. Определя допълнително трудово възнаграждение на Председателя на Общински
съвет Братя Даскалови, мандат 2015-2019 г. г-н Петко Михайлов Михайлов, в размер на
1,2% за всяка година трудов стаж .

Така определените параметри, касаещи правата на Председателя на Общински
съвет се прилагат, считано от 01.10.2016 година.

Георги Колев – общински съветник каза, че е минала почти година от изборите,
знае се кой какво върши. Подкрепя предложението на г-н Будаков председателят на
Общински съвет да работи на пълен работен ден.

Петко Михайлов – председател на ОбС предложи да се гласува направеното
предложение от г-н Будаков.

В гласуването участваха 13 общински съветници, от които със „за” – 9 „против” –
3, „ въздържал се” – 1. Приема се.

Други изказвания не се направиха и ОбС взе следното

Р Е Ш Е Н И Е
№ 181

На основание на чл.33, ал.1, т.2, във връзка с чл.21, ал.3  и чл.26 от ЗМСМА,
Общински съвет Братя Даскалови приема следните изменения в ПРАВИЛНИК за
организацията и дейността на Общински съвет Братя Даскалови, неговите комисии и
взаимодействието му с общинската администрация мандат 2015 - 2019 г., както следва:

І. Текста на Чл.15 от ПРАВИЛНИК за организацията и дейността на Общински
съвет Братя Даскалови, неговите комисии и взаимодействието му с общинската
администрация, мандат 2015 - 2019 г. да отпадне изцяло и да придобие следния вид:

Чл.15. (1) Определя продължителност на работното време на Председателя на
Общински съвет Братя Даскалови, мандат 2015-2019 г. на пълен работен ден - 8 /осем/
часа.

Чл.15. (2) Определя размер на възнаграждението на Председателя на Общински
съвет Братя Даскалови, мандат 2015-2019 г. - 85 % /осемдесет и пет/ процента от размера
на възнаграждението на Кмета на Община Братя Даскалови.

Чл.15. (3) Председателят на общинския съвет има право на:
1 Платен годишен отпуск на Председателя на Общински съвет Братя Даскалови,

мандат 2015-2019 г. в размер на 20 работни дни.
2 Допълнително трудово възнаграждение на Председателя на Общински съвет

Братя Даскалови, мандат 2015-2019 г. в размер на 1,2% за всяка година трудов стаж.
Така определените параметри, касаещи правата на Председателя на Общински

съвет се прилагат, считано от 01.10.2016 година.
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ІІ. Текста на чл.44, ал.1 от ПРАВИЛНИК за организацията и дейността на
Общински съвет Братя Даскалови, неговите комисии и взаимодействието му с
общинската администрация,  мандат 2015  -  2019  г.  да отпадне изцяло и да придобие
следния вид:

Чл.44.(1)Председателят   на общинския съвет организира уведомяването на
общинските съветници за заседанието на общинския съвет. Уведомяването се
извършва чрез отправяне на писмена покана до общинските съветници, по телефон
или по електронен път. Материалите, които ще бъдат разглеждани на
предстоящата сесия на общинския съвет се предоставят на общинските съветници
в писмен вид от звеното по чл.29а,  ал.2  от ЗМСМА,  под ръководството на
Председателя на Общинския съвет, най-малко в пет дневен срок преди неговото
провеждане. По заявление на общински съветник, материалите могат да му бъдат
предоставени и по електронен път в същия срок.

ІІІ. Текста на чл.44, ал.4 от ПРАВИЛНИК за организацията и дейността на
Общински съвет Братя Даскалови, неговите комисии и взаимодействието му с общинската
администрация мандат 2015 - 2019 г. да отпадне изцяло и да придобие следния вид:

Чл.44. (4) Редовните заседания на Общинския съвет се провеждат при
условията на чл.42 от настоящия правилник от 9.30 часа в сградата на Общинска
администрация Братя Даскалови.

В гласуването участваха 13 общински съветници, от които със „за” – 11 „против”
– 2, „ въздържал се” – 1. Приема се.

ТОЧКА  ДЕСЕТА

Кандидатстване с проектно предложение „Рехабилитация и реконструкция на
улици,  част от уличната мрежа в с.  Братя Даскалови,  с.  Гранит,  с.  Мирово,  с.  Оризово,
община Братя Даскалови” за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по под-
мярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове
малка по мащаби инфраструктура” от Програмата за развитие на селските райони 2014-
2020 г.

Докладва: Иван  Танев - кмет на общината

Петко Михайлов – председател на ОбС поясни, че Община Братя Даскалови е
допустим бенефициент по Програма за развитие на селските райони 2014-2020 и по-
специално по под-мярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или
разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура”.

- На 02.08.2016 г. беше публикувана Заповед № РД-09-552 на Министъра на
земеделиeто и храните за определяне на период на прием на заявления за подпомагане по
подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички
видове малка по мащаби инфраструктура” с начална дата 02.09.2016 г. и крайна дата
03.10.2016 г.

Съгласно изискванията на НАРЕДБА № 12 от 25.07.2016 г. за прилагане на
подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички
видове малка по мащаби инфраструктура”  от мярка 7  „Основни услуги и обновяване на
селата в селските райони” от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-
2020 г. Община Братя Даскалови като бенефициент следва да представи Решение на
Общински съвет, в което да е посочено че се дава съгласие за кандидатстване с проектното
предложение и че същото отговаря на приоритети на Общинския план за развитие 2014-
2020 г. Възможностите, които предоставя ПРСР 2014-2020 и съгласно разписаните
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разпоредби в НАРЕДБА № 12 от 25.07.2016 г. са максималния размер на проектно
предложение да бъде до 1 000 000 евро, като 100% от стойността е безвъзмездна
финансова помощ.

Община Братя Даскалови има готовност да кандидатства пред Държавен фонд
земеделие с проект „Рехабилитация и реконструкция на улици, част от уличната мрежа в с.
Братя Даскалови, с. Гранит, с. Мирово, с. Оризово, община Братя Даскалови”

Общата цел, към която изпълнението на проект: „Рехабилитация и реконструкция
на улици, част от уличната мрежа в с. Братя Даскалови, с. Гранит, с. Мирово, с. Оризово,
община Братя Даскалови” се стреми е създаване на благоприятна среда за живот за
жителите и гостите на селата Мирово, Гранит, Оризово и Братя Даскалови”.

Община Братя Даскалови разработи технически проект за рехабилитация и
реконструкция на няколко от улиците в селата Мирово, Гранит, Оризово и Братя
Даскалови.

Проектираните участъци от уличната мрежа са с нетрайна - трошено каменна
настилка, напречни и надлъжни неравности, дупки и на някои места липсваща настилка.
Проектното решение е съобразено, изцяло с техническото задание, със законовите и
нормативни изисквания и с данните предоставени от Община Братя Даскалови.

Инвестиционните цели на настоящия проект са:
Възстановяване и подобряване на транспортно-експлоатационните качества и

носимоспособността на настилката, с оглед осигуряване условия за безопасност на
движението и добро отводняване на улицата;.

В Планът за развитие на Община Братя Даскалови за периода 2014-2020 г. е
записан Приоритет 1: Развитие и модернизация на местната техническа и социална
инфраструктура като към този приоритет e Цел 1: Обновяване и доизграждане на
общинската пътна мрежа и Мярка 1: Ремонт на съществуващата пътна мрежа

Иван Жеков – общински съветник попита до 2020 г. ще се кандидатства ли за
други населени места, тъй като на всички е ясно, че не само в  тези села се налага
рехабилитация на улици. На какъв принцип са определени населените места, включени в
проекта?

Петко Михайлов – председател на ОбС отговори, че с. Черна гора не е включено в
проекта, тъй като ще участва по проект за ВиК.

- Не може да се ремонтират улици, след което да се разкопават. Що се отнася до
кандидатстване за други населени места –  да, ще се кандидатства по МИГ.

Росен Иванов – директор на дирекция „УТИСПП” отговори, че принцип за
определяне на населените места е броя население – населените места с повече население
получават повече точки.

Други изказвания не се направиха и ОбС взе следното

Р Е Ш Е Н И Е
№ 182

На основание чл.21, ал.1, т.23 и чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление
и местната администрация, Общински съвет Братя Даскалови реши:

1. Общински съвет Братя Даскалови дава съгласие Община Братя Даскалови да
кандидатства по под-мярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или
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разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура” от ПРСР 2014-2020 г.
с проектно предложение „Рехабилитация и реконструкция на улици, част от уличната
мрежа в с. Братя Даскалови, с. Гранит, с. Мирово, с. Оризово, община Братя Даскалови”.

2. Общински съвет Братя Даскалови потвърждава, че дейностите включени в
проект „Рехабилитация и реконструкция на улици, част от уличната мрежа в с. Братя
Даскалови, с. Гранит, с. Мирово, с. Оризово, община Братя Даскалови” съответстват на
Приоритет 1: „Развитие и модернизация на местната техническа и социална
инфраструктура”, Цел 1: „Обновяване и доизграждане на общинската пътна мрежа”,
Мярка 1: „Ремонт на съществуващата пътна мрежа” от Общинския план за развитие на
Община Братя Даскалови 2014-2020 г.

3.  Упълномощава Кмета на Община Братя Даскалови –  Иван Стоянов Танев да
извърши всички необходими действия за осъществяване на взетото решение.

В гласуването участваха 13 общински съветници, от които със „за” – 13, „против”
– 0, „ въздържал се” – 0. Приема се.

ТОЧКА ЕДИНАДЕСЕТА
Приемане на Наредба за условията и реда на записване, отписване и преместване

на деца в общинските детски градини на територията на община Братя Даскалови .
Докладва: Иван  Танев - кмет на общината

Петко Михайлов – председател на ОбС даде думата на Стойка Минчева Василева
– председател на комисията по „Здравеопазване, социални дейности, образование,
култура, вероизповедания и спорт”, която разясни, че на основание чл.59, ал.1 от Закона за
предучилищното и училищно образование /ЗПУО/е необходимо приемане на Наредба за
условията и реда на записване, отписване и преместване на деца в общинските детски
градини на територията на община Братя Даскалови

Иван Жеков – общински съветник попита г-жа Колева – мл. експерт
„Образование, култура, вероизповедания”, изготвила докладната:

- Чела ли сте Наредба № 7, която цитирате?

Други изказвания не се направиха и ОбС взе следното

Р Е Ш Е Н И Е
№ 183

На основание чл.21, ал.1, т.23, чл.21, ал.2, чл.17, ал.1, т.3 от ЗМСМА и във връзка
с чл.59, ал.1 от ЗПУО, Общински съвет Братя Даскалови реши:

1. Приема Наредбата за условията и реда на записване, отписване и преместване
на деца в общинските детски градини на територията на община Братя Даскалови .

В гласуването участваха 13 общински съветници, от които със „за” – 11, „против”
– 0, „ въздържал се” – 2. Приема се.

След изчерпване на дневния ред заседанието бе закрито в 11.20 часа.

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


