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ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БРАТЯ ДАСКАЛОВИ, ОБЛАСТ СТАРА ЗАГОРА

П Р О Т О К О Л

№ 16

Днес, 15.11.2016 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
шестнадесето заседание на Общински съвет Братя Даскалови, свикано с Покана № 16
от 14.11.2016 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. Стойка Минчева Василева
6. Силвия  Чавдарова Тодорова
7. Иван Петров Иванов
8. Таньо Стоянов Стоянов
9. Никола Вълев Будаков

             10. Стоян Колев Вълчев
             11. Иван Димитров Жеков

Отсъстват: Спас Запрянов Пеев и Радка Стоилова Караджова по уважителни
причини.

На заседанието присъстваха:
1. Росен Василев - директор на дирекция „УТИСПП”
2. Манчо  Манев - експерт МИГ „ Брезово – Братя Даскалови”

Председателят на Общински съвет прочете проекта за дневен ред.

Други предложения и допълнения не се направиха и ОбС прие следния

ДНЕВЕН РЕД:

1. Одобряване на проект на Общ устройствен план на община Братя
Даскалови.

Докладва: Иван Танев – кмет на общината
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2. Приемане на Програма за развитие на читалищната дейност в Община Братя
Даскалови през 2017 г.

Докладва: Иван Танев – кмет на общината

3. Издаване на запис на заповед от община Братя Даскалови в полза на ДФ
„Земеделие” – Разплащателна агенция, обезпечаваща авансово плащане по Подмярка
19.4  „Текущи разходи и популяризиране на стратегия за водено от общностите местно
развитие” на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” от Програмата за
развитие на селските райони за периода 2014 - 2020 г. и Споразумение за изпълнение
на стратегия за Водено от Общностите местно развитие №  РД 50 – 138 от
21.10.2016 г. сключено между Сдружение МИГ Брезово, Братя Даскалови и
Министерство на земеделието и храните.

Докладва: Иван Танев – кмет на общината

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

ТОЧКА  ПЪРВА

Одобряване на проект на Общ  устройствен план на община Братя Даскалови.

Докладва: Иван Танев – кмет на общината

Петко Михайлов –  председател на ОбС даде думата на Георги Колев –
председател на комисията по „Предотвратяване и установяване на конфликт на
интереси и нормативна уредба”, който представи доклад, изготвен на основание чл.
127,  ал.  6  от ЗУТ,  във връзка с одобряване на проект на Общ устройствен план на
община Братя Даскалови.

Общият устройствен план на община е най-важният документ, който обвързва
предвижданията на стратегическите документи с устройството на територията и
създава условия за реализирането на техните идеи за постигане на устойчиво
пространствено развитие, базирано на местните ресурси.

На основание чл. 124, ал. 1 от Закона за устройство на територията е прието
Решение № 305/15.05.2013 г. на Общински съвет – Братя Даскалови, с което се
одобрява задание за проектиране с опорен план и се разрешава изработването на Общ
устройствен план за територията на община Братя Даскалови (ОУПОБД).

Съгласно разпоредбата на § 123, ал. 3 от Преходните и заключителни
разпоредби към Закона за изменение и допълнение ЗУТ и чл. 38, ал. 1 от ПМС № 3 от
15.01.2014 г. за изпълнение на Държавния бюджет на Република България за 2014 г., е
сключено Споразумение № РД-06-130/05.08.2014 г., с което Министерство на
инвестиционното проектиране осигурява на Община Братя Даскалови частично
финансово подпомагане за изготвянето на проект на ОУПОБД, в размер на 80%. В
последствие след преструктирането и закриването на Министерство на
инвестиционното проектиране, община Братя Даскалови кандидатства за финансово
подпомагане към Министерството на регионалното развитие и благоустройството. На
14.05.2015 г. е подписано Споразумение № РД-02-30-33/14.05.2015 г., с което чрез
държавния бюджет се осигуряват 80% от стойността на договора за изготвяне на общ
устройствен план на община Братя Даскалови.

Чрез процедура за избор на изпълнител по Закона за обществените поръчки е
сключен договор с „Национален център за териториално развитие” ЕАД, гр. София  за
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изготвяне на проекта, екологична оценка и оценка за съвместимост. Към 15.06.2015 г. е
входиран Предварителен проект на ОУПОБД в Министерство на регионалното
развитие и благоустройството, същият е приет от Националния експертен съвет по
инвестиционно проектиране. Предварителния проект на ОУПОБД е изготвен в обем и
съдържание, съгласно чл. 18 от Наредба № 8 от 14 юни 2001 г. за обема и съдържанието
на устройствените планове и заданието за проектиране на Общ устройствен план на
община Братя Даскалови.

Окончателният проект на ОУПО съдържа текстовите и графичните материали
на предварителния проект (ПП), коригирани и допълнени съобразно решенията на
експертните съвети, проведените обществени обсъждания и становищата на
заинтересуваните централни и териториални администрации.

В конкретния случай следните схеми към Предварителен проект: Схема
видове територия, Схема собственост, Схема категория на земеделската, Схема
екология, Схема водоснабдяване и канализация, Схема енергийна и
телекомуникационна инфраструктура, Схема видове почви, не са коригирани, поради
липса на необходимост.

В съответствие на предписания от :
- Министерство на културата е корегирана Схема недвижимо културно

наследство ;
- Министерство на регионалното развитие и благоустройството, Агенция

пътна инфраструктура е корегирана Схема транспорт и комуникация ;
- Министерство на вътрешните работи е корегирана Схема екология;

Проектът на Общия устройствен план за територията на община Братя
Даскалови е изготвен в съответствие с европейските политики, директиви и стратегии
за интегрирано пространствено планиране, в него са отразени предвижданията на
Общинския план за развитие на община Братя Даскалови (2014-2020), Областната
стратегия за развитие на Област Стара Загора, Регионалния план за развитие на
Югоизточен район от ниво 2 (2014 – 2020), Националната концепция за пространствено
развитие за периода 2013 – 2025 г.  и др. Съобразяването на Общия устройствен план
със стратегическите документи, планове и програми от по-високо йерархично ниво,
води до последователност и приемственост между документите за регионално развитие
и пространствено планиране при устройството на територията и реализирането на
техните цели и приоритети.

Устройственият план на територията на Община Братя Даскалови е разработен
въз основа на резултатите от анализа на съществуващото състояние на средата и на
всички нейни компоненти и функционални системи. Той е съобразен с демографската
прогноза и с изводите за намаляващото население при няколко прогнозни варианти.

Редът на съгласуване, съобщаване и одобряване на общите устройствени
планове е определен в разпоредбата на чл. 127 от ЗУТ, като за ОУПОБД по
процедурата е извършено следното:

·  Предварителния проект на Общ устройствен план на Община Братя
Даскалови е внесен и разгледан от Общински експертен съвет по устройство на
територията - Братя Даскалови и приет с Протокол №3/07.04.2015 г., а окончателния
проект на Общ устройствен план на Община Братя Даскалови е приет с Протокол
№9/18.10.2016 г.

· На 16.09.2015г. е проведено обществено обсъждане на ОУПО на Община
Братя Даскалови, както и на доклад за екологична оценка/ ЕО / и оценка за
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съвместимост/ ОС / към него, като предварително се разгласи мястото, датата и часа на
провеждане с обявление по реда на чл. 127, ал. 1 от ЗУТ

       Предварителният проект на ОУПОБД бе съгласуван със заинтересуваните
централни и териториални администрации и със специализираните контролни органи и
експлоатационните дружества. Съгласуването се изразява във:

1. издаване на необходимите актове при условията, по реда и в сроковете,
определени в специален закон;

2. издаване на писмени становища и участие на представители на
заинтересувани ведомства в заседанието на експертния съвет.

Издадените актове и становища на заинтересованите администрации,
специализирани контролни органи и експлоатационни дружества са положителни, като
направените забележки в тях, са отразени в окончателния проект на Общ устройствен
план на Община Братя Даскалови. Най-съществените становища, с оглед
характеристиките на територията на община Братя Даскалови, са:

ü Становище по Екологична оценка №-1-2/2016 г. на директора на РИОСВ-
Стара Загора по изготвената Екологична оценка на Общ устройствен план на Община
Братя Даскалови

ü Становище на Министъра на културата №33-НН-570/07.07.2016 г.

Други изказвания не се направиха и ОбС взе следното

Р Е Ш Е Н И Е
№ 199

На основание чл.  21,  ал.  1,  т.  11,  чл.  21,  ал.  2  от Закона за местното
самоуправление и местната администрация (ЗМСМА) и чл. 127, ал. 6 от ЗУТ, във
връзка с Протокол № 9/18.10.2016 г. на Общински експертен съвет по устройство на
територията Братя Даскалови, Общински съвет Братя Даскалови реши:

І. Одобрява Окончателен проект на Общ устройствен план на община Братя
Даскалови, заедно с документацията към него описана в Приложение №1.

Приложение №1:
1. Окончателен проект на Община Братя Даскалови:
ü Обяснителна записка – един брой с приложения
ü Опорен План  М 1:25000
ü Окончателен Проект М 1:25000
ü Схема видове територия М 1:50 000
ü Схема собственост М 1:50 000
ü Схема категория на земеделската земя М 1:50 000
ü Схема екология М 1:50 000
ü Схема транспорт и комуникация  М 1:50 000
ü Схема водоснабдяване и канализация  М 1:50 000
ü Схема енергийна и телекомуникационна инфраструктура   М 1:50 000
ü Схема недвижимо културно наследство  М 1:25 000
ü Схема геология М 1:50 000
ü Схема видове почви  М 1:50 000
2. Копия на документи и становища на основание чл. 127, ал. 2 от ЗУТ:
ü Здравно заключение №АУ-1462/24.08.2015 г. на РЗИ-Стара Загора
ü Становище изх. №33-НН-570/07.07.2016 г. на Министерство на културата
ü Писмо изх. № 94-1361/29.07.2015 г. от Министерство на здравеопазването
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ü Писмо изх. №1002-1006/07.08.2015 г. от Министерство на образованието
и науката
ü Писмо изх. №07-666/30.07.2015 г. от Министерство на земеделието и
храните
ü Становище изх. №09-00-63/30.07.2015 г. от Министерство на отбраната
ü Писмо изх. №812100-28304(2)/25.08.2015 г. от Министерство на
вътрешните работи
ü Писмо изх. №ЖИ-32318/18.08.2015 г. ДП „Национална компания
Железопътна инфраструктура”
ü Становище изх. №08-00-762/31.07.2015 г. от Агенция „Пътна
инфраструктура”
ü Становище изх. №34-00-290/29.07.2015 г. от „Холдинг Български
държавни железници” ЕАД
ü Становище по Екологична оценка №-1-2/2016 г. на директора на РИОСВ-
Стара Загора
ü Протокол от обществено обсъждане на Общ устройствен план на община
Братя Даскалови, екологична оценка и оценка за съвместимост от 16.09.2015 г.
3. Протокол № 3/07.04.2015 г. на ОбЕСУТ Братя Даскалови.
4. Протокол № 9/18.10.2016 г. на ОбЕСУТ Братя Даскалови.

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

ТОЧКА  ВТОРА

Програма за развитие на читалищната дейност в Община Братя Даскалови през
2017 г.

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 поясни, че в изпълнение на
Закона за народните читалища, чл.26а, ал.1 председателите на читалищата на
територията на община Братя Даскалови са представили предложенията си за дейността
на представляваните от тях читалища за 2017 г. В изпълнение на чл.26а, ал.2 се
предлага Програма за развитие на читалищната дейност в община Братя Даскалови
през 2017 г.

ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА ЧИТАЛИЩНАТА ДЕЙНОСТ В
ОБЩИНА БРАТЯ ДАСКАЛОВИ ПРЕЗ 2017 ГОДИНА

На територията на Община Братя Даскалови са регистрирани 20 народни
читалища. Тяхната основна дейност като традиционни самоуправляващи се български
културно – просветни сдружения, е осъществяване на културен живот и приобщаване
на гражданите към постиженията на науката, изкуството и културата. Приоритет е
работата за запазване на обичаите и традициите на нашия народ и утвърждаване на
националното самосъзнание, чрез организиране на мероприятия на местно и
регионално ниво и участие в такива на национално ниво.

Насоки, цели и задачи за развитие на читалищната дейност за 2017 г.
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Основни задачи на читалището:
- да опазва културно-историческото наследство и националните традиции;
- да спомага изграждането на ценностна система у децата и младежите;
- да поддържа и обогатява материалната си база;
- да разработва и реализира проекти за развитие и финансиране на

читалищната дейност;
- да работи за осигуряване на по-добра, по-съвременна и по-

висококачествена образователна, културна, социална и информационна среда на
населението;

- да развива ползотворно сътрудничество между читалищата на
територията на община Братя Даскалови и извън нея.

Библиотечна дейност:
- обновяване и обогатяване на библиотечния фонд с нови заглавия;
- популяризиране на книгата и четенето, особено сред децата и младежите
- абонамент за периодични издания / при възможност /
Развитие на любителското художествено творчество:
- поддържане дейността на певческите групи и създаване на нови / за 2016

г. с. Медово е с новосъздадена група за народни танци /
- участия във фестивали и конкурси;
- организиране и провеждане на Общински преглед на художествената

самодейност;
- поддържане на клубове по интереси и работа с деца.

     Развитие и обогатяване на социалния и културен живот:
- участие в организирането и провеждането на национални чествания и

такива с регионално значение;
- организиране на съвместни инициативи и празници с други читалища и

клубове с цел поддържане на връзка между институциите и социални контакти;
- привличане на децата и младите хора към инициативите на читалището;
- честване на религиозни празници
Съхранение, обогатяване и популяризиране на знанията за родния край:
- подреждане в експозиции на съществуващите етнографски сбирки и

ежегодно обогатяване на експонатите.
Финансиране:
Дейностите, извършвани от читалищата, в изпълнение на тази програма, ще се

финансират с;
- целеви средства, определени в делегираните от държавата дейности
- дарения, членски внос и други приходи, законово регламентирани.

Други изказвания не се направиха и ОбС взе следното

Р Е Ш Е Н И Е
№ 200

На основание чл.21, ал.1, т.23, във връзка с чл.21, ал.2, чл.17, ал.1, т.5 от
ЗМСМА и с чл.26а, ал.2 от Закона за народните читалища, Общински съвет Братя
Даскалови реши:
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1. Приема Програмата за развитие на читалищната дейност в Община Братя
Даскалови през 2017 г.

В гласуването участваха 10 общински съветници, от които със „за” – 10,
„против” – 0, „ въздържал се” – 0. Приема се.

ТОЧКА  ТРЕТА

Издаване на запис на заповед от община Братя Даскалови в полза на ДФ
„Земеделие” – Разплащателна агенция, обезпечаваща авансово плащане по Подмярка
19.4  „Текущи разходи и популяризиране на стратегия за водено от общностите местно
развитие" на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” от Програмата за
развитие на селските райони за периода 2014 - 2020 г. и Споразумение за изпълнение
на стратегия за Водено от Общностите местно развитие №  РД 50 – 138 от
21.10.2016 г. сключено между Сдружение МИГ Брезово, Братя Даскалови и
Министерство на земеделието и храните.

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 каза, че Стратегията за водено от общностите местно развитие на
Сдружение „МИГ Брезово, Братя Даскалови“ е одобрена за финансиране по
Програмата за развитие на селските райони 2014 – 2020 със Заповед № РД 09 – 632 от
31.08.2016 г. на Ръководителя на управляващия орган на ПРСР 2014 – 2020 г., като на
21.10.2016 г. е подписано Споразумение за изпълнение на стратегия за Водено от
Общностите местно развитие №  РД 50 – 138 от 21.10.2016 г. сключено между
Сдружение МИГ Брезово, Братя Даскалови и Министерство на земеделието и храните.
Одобреният от управляващия орган (МЗХ) финансов план за изпълнение на
Стратегията за ВОМР включва:

· Одобреният бюджет за проекти към Стратегията за ВОМР възлиза
на: 2 933 700 лв.

· Средствата предназначени за текущи разходи и популяризиране на
Стратегия за ВОМР възлиза на: 977 900 лв.

Периодът за изпълнение на Стратегията за водено от общностите местно
развитие на МИГ „Брезово, Братя Даскалови“ е до 30.09.2023 г.

Съгласно чл. 7, ал. 3 от Наредба № 1 от 22 януари 2016 г. за прилагане на
подмярка 19.4  "Текущи разходи и популяризиране на стратегия за водено от
общностите местно развитие" на мярка 19 "Водено от общностите местно развитие" от
ПРСР 2014 - 2020 г. Сдружение „МИГ Брезово, Братя Даскалови“ има възможност да
получи под формата на авансово плащане 50% (488 950 лв.) от стойността на
публичната помощ за текущи разходи и популяризиране, одобрена по подмярката.
Същите са необходими за безпроблемното стартиране и обезпечаване дейността на
МИГ свързана с реализиране на Стратегията за ВОМР на територията на общините
Братя Даскалови и Брезово. В съответствие с разпоредбите на чл. 7, ал. 4 на Наредба №
1 от 22 януари 2016 г. сумата на авансовото плащане се намалява с размера на
осигурения от МИГ финансов ресурс за управление на Стратегията за ВОМР, оценен в
процедурата по одобрение на стратегията по подмярка 19.2., който в случая възлиза на
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31 100 лв. След приспадане на тази сума възможният размер на авансовото плащане,
което МИГ Брезово, Братя Даскалови може да получи възлиза на 457 850 лв.

В случай на авансово плащане на основание чл. 7, ал. 6 от Наредба № 1 от 22
януари 2016 г. се изисква банкова гаранция и/или запис на заповед в полза на ДФЗ в
размер на 100% от сумата на авансовото плащане.

Срокът на гаранцията или срокът за предявяване на плащанията при записа на
заповед трябва да покрива срока на изпълнение на стратегията за ВОМР, удължен с 6
месеца. Гаранцията се освобождава или записът на заповед се връща на издателя след
изплащане на последната заявка за плащане за срока, за който е извършено авансовото
плащане.

„МИГ Брезово, Братя Даскалови“ е неправителствена организация в
обществена полза, в която членуват общините Брезово и Братя Даскалови. За да
стартира дейността си и за да реализира успешно Стратегията за ВОМР на територията
на общините Брезово и Братя Даскалови,  МИГ се нуждае от средства в размер на
457 850 лева,  с които да осигурява издръжката на МИГ,  както и да провежда
информационни кампании, обучения за потенциални бенефициенти, проучвания и
анализи за територията. МИГ Брезово, Братя Даскалови е неправителствена
организация, която не разполага с финансови средства и активи, които могат да
обезпечат получаването на банкова гаранция, затова единствената възможност за
получаването на авансово плащане е издаването на Запис на заповед от Общините
Брезово и Братя Даскалови, който солидарно да обезпечат ангажимента по гарантиране
на сумата от 457 850 лв. (всяка община да гарантира чрез запис на заповед 50% от
сумата или по 228 925 лв.).

Други изказвания не се направиха и ОбС взе следното

Р Е Ш Е Н И Е
№ 201

На основание:  чл.  21,  ал.  1,  т.  10  и т.  24,  и чл.  27,  ал.  4  и ал.  5  от Закона за
местното самоуправление и местната администрация,  чл.  7,  ал.  2,  т.1  и ал.  3,  4  и 6  от
Наредба № 1 от 22 януари 2016 г. за прилагане на подмярка 19.4 „Текущи разходи и
популяризиране на стратегия за водено от общностите местно развитие”  на мярка 19
„Водено от общностите местно развитие” от ПРСР 2014 - 2020 г., Заповед № РД 09 –
632 от 31.08.2016 г. на Ръководителя на управляващия орган на ПРСР 2014 – 2020 г. за
одобрение на Заявление за одобрение № 19 – 19 – 2 – 01 – 41/31.05.2016 г. с финансов
план за изпълнение на Стратегията за ВОМР  и Споразумение за изпълнение на
стратегия за Водено от Общностите местно развитие №  РД 50 – 138 от 21.10.2016 г. по
подмярка 19.2. „Прилагане на операции в рамките на стратегии за водено от
общностите местно развитие“ от на мярка 19 „Воедно от общностите местно развитие“
от Програмата за развитие на селските райони 2014 – 2020 г., сключено между
Сдружение МИГ Брезово, Братя Даскалови и Министерство на земеделието и храните,
Общински съвет Братя Даскалови реши:

1.  Упълномощава  кмета  на  община  Братя Даскалови  да  подпише  Запис  на
заповед, без протест и без разноски, платима на предявяване в полза на ДФ
„Земеделие”  в  размер  на 228 925 лв. (двеста двадесет и осем хиляди деветстотин
двадесет и пет лв.) за обезпечаване на 100 % от заявения размер на авансово плащане
по Подмярка 19.4 „Текущи разходи и популяризиране на стратегия за водено от
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общностите местно развитие” на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” от
ПРСР 2014 - 2020 г. и Споразумение за изпълнение на стратегия за Водено от
Общностите местно развитие №  РД 50 – 138 от 21.10.2016 г. по подмярка 19.2.
„Прилагане на операции в рамките на стратегии за водено от общностите местно
развитие“ от на мярка 19 „Воедно от общностите местно развитие“ от ПРСР 2014 –
2020 г. сключено между Сдружение МИГ Брезово, Братя Даскалови и Министерство на
земеделието и храните.

2. Възлага на кмета на община Братя Даскалови да подготви необходимите
документи за получаване на авансовото плащане по Подмярка 19.4 „Текущи разходи и
популяризиране на стратегия за водено от общностите местно развитие”  на мярка 19
„Водено от общностите местно развитие” от ПРСР 2014 - 2020 г. и Споразумение за
изпълнение на стратегия за Водено от Общностите местно развитие №  РД 50 – 138
от 21.10.2016 г. по подмярка 19.2. „Прилагане на операции в рамките на стратегии за
водено от общностите местно развитие“ от на мярка 19 „Воедно от общностите местно
развитие“ от ПРСР 2014 – 2020 г. и да ги представи пред ДФ „Земеделие”.

Настоящото решение е прието на заседание на общински съвет Братя
Даскалови, проведено на 15.11.2016 г.,  Протокол № 16, т.3 от дневния ред по доклад №
10-00-330/14.11.2016 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 10 гласа „за”, 0 „против” и „въздържали се” 1 и е подпечатано с
официалния печат на общински съвет .

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  Иван Димитров Жеков – „въздържал се”

В гласуването участваха 11 общински съветници, от които със „за” – 10,
„против” – 0, „ въздържал се” – 1. Приема се.

След изчерпване на дневния ред заседанието бе закрито в 10.20 часа.

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