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ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БРАТЯ ДАСКАЛОВИ, ОБЛАСТ СТАРА ЗАГОРА

П Р О Т О К О Л

№ 17

Днес, 30.11.2016 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
седемнадесето заседание на Общински съвет Братя Даскалови, свикано с Покана № 17
от 23.11.2016 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. Росен Василев - директор на дирекция „УТИСПП”
4. Златка Атанасова – гл. специалист „Бюджет”

Присъства и представител на вестник „Чирпански новини” – г-н Нерезов.

Председателят на Общински съвет прочете проекта за дневен ред.

Предложи към дневния ред да бъде добавена т.9 със следния текст:

„Отмяна на Решение № 194, прието на 28.10.2016 г. от Общински съвет Братя
Даскалови в т. 1, в частта т. 19 - Имот № 000149 – Земя с НТП „Овцеферма” с площ от
19,048 дка от VІІІ-ма категория в местността „…..” по КВС на с.Гранит от Програмата
за управление и разпореждане с имоти общинска собственост на Община Братя
Даскалови за 2016  година  и т.  2,  в частта т.  4  -  Имот № 000149  –  Земя с НТП
„Овцеферма” с площ от 19,048 дка от VІІІ-ма категория в местността „…..” по КВС на
с.Гранит”.

Докладва: Петко Михайлов – председател на ОбС
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Други предложения и допълнения не се направиха и ОбС прие следния

ДНЕВЕН РЕД:
1. Актуализация на бюджета на община Братя Даскалови за 2016 година и

Инвестиционната програма за капиталовите разходи – м. Ноември 2016 г.
Докладва: Иван Танев – кмет на общината

2. Приемане на Общински план за действие за 2016-2017 г. за интегриране на
българските граждани от ромски произход и други граждани в уязвимо социално
положение, живеещи в сходна на ромите ситуация в съответствие с Областната
стратегия за интегриране на ромите в област Стара Загора 2013-2020 г.

Докладва: Иван Танев – кмет на общината

3. Утвърждаване на маршрутно разписание от общинската транспортна схема.
Докладва: Галина Радева – зам.-кмет на общината

4. Отказ за изкупуване на съсобствен имот в с. Гранит.
Докладва: Галина Радева – зам.-кмет на общината

5. Промяна на характера на собствеността на УПИ І в кв.15 по плана на
 с.Малък дол и УПИ І в кв.88а по плана на с.Гранит от публична в частна общинска
собственост.

Докладва: Галина Радева – зам.-кмет на общината

6. Отмяна на Решение № 194, прието на 28.10.2016 г. от Общински съвет Братя
Даскалови в т.  1,  в частта т.  18 -  имот № 000106 – Земя с НТП „Пасище с храсти”  от
Програмата   за управление и разпореждане с имоти общинска собственост на Община
Братя Даскалови за 2016 година  и т. 2, в частта т. 3 - имот № 000106 – Земя с НТП
„Пасище с храсти” с площ от 2,916 дка от ІV-та категория в местността „Юртите” по
КВС на с.Съединение.

Докладва: Петко Михайлов – председател на ОбС

7. Съгласие за издаване на разрешително за водоползване от подземни води
чрез съществуващи водовземни съоръжения на два броя шахтови кладенци  в имот №
008080 – публична общинска собственост в землището на с. Горно Белево.

Докладва: Галина Радева – зам.-кмет на общината

8. Разрешение за изработване на проект на подробен устройствен план (ПУП-
ПЗ) за ПИ № 009049, местността „Бозалъка” в землището на с. Плодовитово, общ.
Братя Даскалови.

Докладва: Иван Танев – кмет на общината

9. Отмяна на Решение № 194, прието на 28.10.2016 г. от Общински съвет Братя
Даскалови в т. 1, в частта т. 19 - Имот № 000149 – Земя с НТП „Овцеферма” с площ от
19,048 дка от VІІІ-ма категория в местността „…..” по КВС на с.Гранит от Програмата
за управление и разпореждане с имоти общинска собственост на Община Братя
Даскалови за 2016  година  и т.  2,  в частта т.  4  -  Имот № 000149  –  Земя с НТП
„Овцеферма” с площ от 19,048 дка от VІІІ-ма категория в местността „…..” по КВС на
с.Гранит.

Докладва: Петко Михайлов – председател на ОбС
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В гласуването участваха 13 общински съветници, от които със „за” – 13,
„против” – 0, „ въздържал се” – 0. Приема се.

ТОЧКА  ПЪРВА

Актуализация на бюджета на община Братя Даскалови за 2016 година и
Инвестиционната програма за капиталовите разходи – м. Ноември 2016 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 поясни, че съгласно чл. 124 от Закона за публичните финанси и чл.21
ал.1 т.6 от    ЗМСМА  се предлага актуализация на бюджета на общината .

Aктуализацията на бюджета е  необходима във връзка с очертаващия се
недостиг на средства по бюджета на СОУ „Христо Ботев” с.Братя Даскалови и за
нормално функциониране на училището. Недостига на средства е резултат от
намаления брой на ученици за 2016 година. Ръководството на училището е направило
изчисления за необходимите средства до края на бюджетната година, за да може да
приключи нормално без задължения. Средствата са в размер на 27800 лв. и са за сметка
на  икономия от местните приходи. Настоящата промяна  включва прехвърляне на
средства от местни дейности към дофинансиране на държавни дейности и една дейност
в друга без да изменя общия размер на бюджета за 2016 година.

Промяната в инвестиционната програма за 2016 година е с цел икономията от
някои обекти да бъде пренасочена  към  нови .

Иван Жеков – общински съветник изрази съжаление, че г-жа Станчева –
директор на СУ „Христо Ботев” с. Братя Даскалови отсъства от заседанието на
Общински съвет. Поясни, че по новия закон за образование наименованието е ЦДО
/целодневно обучение/, а не както е записано в докладната записка на г-жа Станчева –
ПИГ.  Смята,  че предвидените 1800  лв.  за пътни разходи за учителите са много и
поясни, че наредбата дава възможност пътуващите да ползват автомобили.

-  Три автомобила са достатъчни за всички пътуващи учители от училището в
с. Братя Даскалови, по пет лева на ден за автомобил са петнадесет лева дневен разход.
Разходът за двата месеца – ноември и декември, които имат общо 36 работни дни по 15
лева дневно са 540 лева.

Допълни, че при делегирания бюджет директорът е мениджър - управлява,
организира и контролира дейността на училището.

Петко Михайлов – председател на ОбС поясни, че  от 2012 г. в училището в с.
Братя Даскалови са извършени ремонти за 32 770 лв. Общината е инвестирала близо
600 000 лв. за саниране на училищата в с. Братя Даскалови и с. Черна гора. Допълни, че
значение има демографския срив и намалелия брой ученици в СУ „Христо Ботев” - с 36
по-малко за последните четири години. Смята, че училището трябва да се дофинансира.

Иван Жеков – общински съветник  репликира :
- На път сме да създадем прецедент в делегираните бюджети. Ако дадем на

училището в Братя Даскалови нека го направим пропорционално на децата и за другите
училища.
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Катя Иванова – общински съветник попита от къде общинските съветници
могат да получат информация за разходите по пера?

- Работят трима човека поддържащ персонал при положение, че училището е с
парно, какво правят те през лятото? Персоналът се увеличава, а децата намалят. Има
много неизяснени неща като пътни, телефони, бонусите за учителите - в кой момент
могат да се дадат?

 Допълни, че ще гласува с много компромиси за дофинансиране.

Златка Атанасова – гл. специалист „Бюджет” поясни, че в общинска
администрация има отчет, но по параграфи.

Радка Караджова – общински съветник каза, че започва порочна практика с
дофинансиране на училищата и попита осъществява ли се контрол?

Златка Атанасова – гл. специалист „Бюджет” каза, че скоро е имало проверка
от Сметна палата, която ще бъде по-обстойна следващата година и допълни, че всички
училища имат счетоводители.

Стоян Вълчев –  общински съветник допълни,  че нещата опират до контрол.
Предлага разходите да се делят по тримесечие, а не по параграфи и съветниците
своевременно да бъдат информирани за тях. Освен това всички учители, съвместно с
директора на училището в с. Братя Даскалови да внесат предложения какви икономии
могат да се направят.

Други изказвания не се направиха и ОбС взе следното

Р Е Ш Е Н И Е
№ 202

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 Общинския
съвет :

1. Приема промените по разходна част на бюджета /Приложение 1/.
2.  Приема актуализирания бюджет на общината за 2016г.  в размер на:
      По приходите -  5859311 лв.
      По разходите –   5859311 лв.
3. Приема актуализираната инвестиционна програма на Община Братя

Даскалови за 2016 година в размер на  667 737 лв.,  съгласно /Приложение 2/.
4. Дава съгласие да бъде извършена компенсираща промяна в капиталовите

разходи, финансирани със средства от целевата субсидия за 2016 г., съгласно
Приложение  № 2.

5. Възлага на кмета на община Братя Даскалови  да извърши необходимата
актуализация по бюджета на общината свързана с изпълнение на т. 1 от решението.

Гласуваха поименно:
1. Петко Михайлов Михайлов – „за”
2. Катя Иванова Иванова – „за”
3. Георги Минков Колев – „за”
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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.

ТОЧКА  ВТОРА

Приемане на Общински план за действие за 2016-2017 г. за интегриране на
българските граждани от ромски произход и други граждани в уязвимо социално
положение, живеещи в сходна на ромите ситуация в съответствие с Областната
стратегия за интегриране на ромите в област Стара Загора 2013-2020 г.

Докладва: Иван Танев – кмет на общината

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 настоящият план включва дейностите
необходими за интегрирането на българските граждани от ромски произход и други
граждани в уязвимо социално положение, живеещи в сходна на ромите ситуация на
местно ниво. Настоящият документ е в съзвучие с Националната стратегия на
Република Българи за интегриране на ромите ( 2012 – 2020 г. ), Рамковата програма за
интегриране на ромите в българското общество ( 2010 -2020 г. ), приета с протокол №
18.3 на МС на Република България от 12.05.2010 г., която надгражда постигнатото в
десетгодишния период на действие на Рамковата програма за равноправно интегриране
на ромите в българското общество ( одобрена с решение на МС от 22.04.1999 г. ).
Общинският план е съобразен и с Националния план на десетилетието на ромското
включване ( 2005 – 2016 г. ), с Актуализираната стратегия за образователна интеграция
на децата и учениците от етническите малцинства, утвърдена от Министъра на
образованието на 04.03.2010 г., със Здравната стратегия за лица в неравностойно
положение, принадлежащи към етническите малцинства, приета от МС  на 08.09.2005 г.
и с националната програма за подобряване на жилищните условия на ромите в РБ за
периода 2005 – 2016 г., приета от МС на РБ на 22.03.2006 г.

Други изказвания не се направиха и ОбС взе следното

Р Е Ш Е Н И Е
№ 203

На основание чл. 21, ал.1, т.12 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация,  Общински съвет Братя Даскалови приема Общински план за
действие за 2016-2017 г. за интегриране на българските граждани от ромски произход и
други граждани в уязвимо социално положение, живеещи в сходна на ромите ситуация
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в съответствие с Областната стратегия за интегриране на ромите в област Стара Загора
2013-2020 г.

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

ТОЧКА  ТРЕТА

Утвърждаване на маршрутно разписание от общинската транспортна схема.
Докладва: Галина Радева – зам.-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 проблемът с неосигурения обществен превоз до с. Горно Ново
село и до с. Сърневец е от няколко години. Поради изключително малкия пътникопоток
превозвачите не желаят да изпълняват тези линии. Няма възможност да се осигури
директна връзка на тези села с гр. Чирпан. Затова се предлага автобусна линия от с.
Братя Даскалови до с. Горно Ново село и с. Сърневец с възможност за прекачване в с.
Братя Даскалови на автобуси за и от гр. Чирпан. Предлагаме линията да се изпълнява
само в петък.

Съгласно Наредба № 2 от 15.03.2002 г. за условията и реда за утвърждаване на
транспортни схеми и за осъществяване на обществен превоз на пътници с автобуси,
общинската транспортна схема се утвърждава от общинския съвет.

Иван Жеков – общински съветник каза, че общинските съветници трябва да
работят за благото на жителите на общината. Предлага линията да се изпълнява четири
пъти седмично –  понеделник,  сряда,  петък и неделя.  Допълни,  че общата дължина в
едната посока е 74 км, при дотиране от общината - 1 лв. и осъществяване на транспорт
четири пъти седмично,  разходите за общината за една седмица ще бъдат 296  лв.,  а в
двете посоки годишната субсидия  ще бъде 30 784 лева.

Катя Иванова – общински съветник каза, че е съгласна с предложеното
маршрутно разписание, но то да се изпълнява до края на годината. Предлага след Нова
година да се внесат писмени предложения от кметовете по места за ден и час на
тръгване на автобусите, да се вземе предвид мнението на превозвача и линията да се
осъществява най-малко три пъти седмично. Смята, че след като се дофинансира
училището в с. Братя Даскалови с близо 30 000 лева, може да се дофинансира и
транспорта.

Стоян Вълчев – общински съветник предлага предложеното маршрутно
разписание да е в ден петък до Нова година,  да се проследи пътникопотока,
разписанието да се съгласува с кметовете по места. Допълни, че през зимата има спад
на пътуващите, освен това не малка част от живеещите в Горно Ново село пътуват до
Павел баня и гр.  Казанлък,  където живеят близките им.  Предлага разписанието да се
съгласува с кметовете по места и смята, че часовете за зимния и летния сезон трябва да
бъдат различни.

Петко Михайлов –  председател на ОбС каза,  че графика е съобразен с
възможност за прекачване в с. Братя Даскалови на автобуси за и от гр. Чирпан, както е
разписано в докладната записка.
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Предложи да се гласува направеното предложение от г-н Жеков линията да се
изпълнява четири пъти седмично.

В гласуването участваха 13 общински съветници, от които със „за” – 2,
„против” – 5, „ въздържал се” – 6. Не се приема.

Други изказвания не се направиха и ОбС взе следното

Р Е Ш Е Н И Е
№ 204

На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА и във връзка с чл.8, ал.3 от Наредба
№ 2 от 15.03.2002 г. за условията и реда за утвърждаване на транспортни схеми и за
осъществяване на обществен превоз на пътници с автобуси утвърждава  две нови
маршрутни разписания по линията Братя Даскалови-Горно Ново село-Братя Даскалови
от общинската транспортна схема /Приложения 1 и 2/

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

ТОЧКА  ЧЕТВЪРТА

Отказ за изкупуване на съсобствен имот в с. Гранит.
Докладва: Галина Радева – зам.-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 е постъпило  предложение с Вх. № 94-00-990/14.11.2016 година
от Петър Недев Христов от гр.Чирпан за изкупуване от общината в качеството и на
съсобственик на собствената му жилищна сграда, съгласно нот.акт № 123, т.ІV,
дело1412 от 24.12.1991 година, построена върху общински парце,л представляващ УПИ
VІІІ, кв.36а при граници: Север – Улица ОК 105 – ОК 106, Изток – Улица ОК 105 – ОК
148, Юг - УПИ Х, Запад – УПИ ІІІ-168, съгласно ПУП на с.Гранит, одобрен със Заповед
№ 901/03.08.1981 година. Цената на сградата по предложението е 2200 лева.

Предложението пред Общината е направено съгласно императивните
разпоредби на чл.66, ал.1, във връзка с чл.33 от Закона за собствеността.

Други изказвания не се направиха и ОбС взе следното

Р Е Ш Е Н И Е
№ 205

1.  На основание чл.21,  ал.1,  т.8  от ЗМСМА,  чл.66,  ал.1,  във връзка с чл.  199,
ал.1 и 2 от ЗУТ и чл.33 от Закона за собствеността, чл.44 от Наредбата  за реда за
управление и разпореждане с общинско имущество отказва да изкупи от Петър Недев
Христов от гр.Чирпан собствената му жилищна сграда, съгласно нот. акт № 123, т.ІV,
дело1412 от 24.12.1991 година, построена върху общински парцел, представляващ УПИ
VІІІ, кв.36а, съгласно ПУП на с.Гранит, одобрен със Заповед № 901/03.08.1981 година
при граници: Север – Улица ОК 105 – ОК 106, Изток – Улица ОК 105 – ОК 148, Юг -
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УПИ Х, Запад – УПИ ІІІ-168 за предложената от него цена от  2200,00 /две хиляди и
двеста/ лева.

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

Промяна на характера на собствеността на УПИ І в кв.15 по плана на
 с.Малък дол и УПИ І в кв.88а по плана на с.Гранит от публична в частна общинска
собственост.

Докладва: Галина Радева – зам.-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 община Братя Даскалови е собственик на УПИ І в кв.15, съгласно
ПУП на с.Малък дол, одобрен със Заповед № 328/17.12.1990 година, съгласно Акт за
публична общинска собственост № 3520/06.07.2016 година и УПИ І в кв.88, съгласно
ПУП на с.Гранит, одобрен със Заповед № 901/03.08.1981 година, съгласно Акт за
публична общинска собственост № 2834/01.04.2015 година. В двата посочени имота
има отреждане  „Озеленяване”, което не е реализирано на място вече повече от 15
години.

Петко Михайлов – председател на ОбС  поясни, че сградите в имотите са
частна собственост, а нямат прилежащ терен.

Иван Жеков – общински съветник каза, че кмета на общината  и заместниците
му не присъстват  на заседанието на Общински съвет за да попита има ли становища от
кметовете на селата Малък дол и Гранит.

Катя Иванова – общински съветник допълни, че ще гласува за промяна на
характера на собствеността от публична общинска в частна общинска собственост.
Предлага да се внесат становища от кметовете на двете села за да се знае, че
населението е запознато.



9

Други изказвания не се направиха и ОбС взе следното

Р Е Ш Е Н И Е
№ 206

І. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.134, ал.4 от ЗУТ, във връзка с
чл.6,  ал.1 от Закона за общинската собственост дава съгласието си за промяна на
характера на собствеността  на:

1.  УПИ І в кв.15, съгласно ПУП на с. Малък дол, одобрен със Заповед №
328/17.12.1990 година, съгласно Акт за публична общинска собственост №
3520/06.07.2016 година от публична общинска в частна общинска собственост.

 2.  УПИ І в кв.88,  съгласно ПУП на с.  Гранит,  одобрен със Заповед №
901/03.08.1981 година, съгласно Акт за публична общинска собственост №
2834/01.04.2015 година от публична общинска в частна общинска собственост.

ІІ. Упълномощава кмета на общината да изпълни всички процедури по
актуване на собствеността.

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 – „въздържал се”
             13. Радка Стоилова Караджова – „въздържал се”

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

ТОЧКА  ШЕСТА

Отмяна на Решение № 194, прието на 28.10.2016 г. от Общински съвет Братя
Даскалови в т.  1,  в частта т.  18 -  имот № 000106 – Земя с НТП „Пасище с храсти”  от
Програмата   за управление и разпореждане с имоти общинска собственост на Община
Братя Даскалови за 2016 година  и т. 2, в частта т. 3 - имот № 000106 – Земя с НТП
„Пасище с храсти” с площ от 2,916 дка от ІV-та категория в местността „Юртите” по
КВС на с.Съединение.

Докладва: Петко Михайлов – председател на ОбС

Петко Михайлов – председател на ОбС поясни, че с писмо с Вх. № 10-00-
339/18.11.2016 г. в Общински съвет Братя Даскалови e постъпила Заповед № АК-01-ЗД-
356/17.11.2016 г. с която се оспорва Решение № 194, прието на 28.10.2016 г. в частта, с
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която се допълва Програмата за управление и разпореждане с имоти общинска
собственост  и се одобрява продажбата на имот № 000106 – земя, с начин на трайно
ползване „Пасище с храсти” с площ 2.916 дка, находяща се в местността „Юртите” в
землището на с. Съединение, община Братя Даскалови.

Собствеността на общините върху земеделските земи със статут на пасища,
разпоредбата на чл. 25, ал.1 от Закона за собствеността и ползването на земеделските
земи императивно определя, че тя е публична и може да се обявява за частна общинска
собственост при промяна на предназначението на пасищата по реда на Закона за
общинската собственост само в изчерпателно изброените в чл.25, ал.3 от ЗСПЗЗ случаи.

По отношение на имот № 000106  –  Земя,  с НТП „Пасище с храсти”  с площ
2.916 дка от ІV-та категория в местността „Юртите” по КВС на с. Съединение, община
Братя Даскалови, специалният закон определя собствеността като публична общинска
собственост.

В тази връзка имот № 000106 – Земя с НТП „Пасище с храсти”, находящ се в
местността „Юртите” по КВС на с. Съединение, община Братя Даскалови е неправилно
актуван като имот частна общинска собственост. Няма данни за промяна
предназначението на имота, не са налице материалноправните предпоставки на чл.25,
ал.3 и не е спазен законовия ред за промяна на собствеността от публична в частна
общинска собственост.

Иван Жеков –  общински съветник попита от кого е заповедта,  цитирана в
докладната, тъй като на сайта на Областна администрация липсва такава.

Петко Михайлов – председател на ОбС поясни, че решението е върнато от
Областния управител.

Катя Иванова – общински съветник поясни, че през 2014 г е имало възможност
имотът да се актува, но сега по новия закон -  пасище, пасище с храсти и пасище, мера е
общинска публична собственост и не  може да се актува.

Други изказвания не се направиха и ОбС взе следното

Р Е Ш Е Н И Е
№ 207

На основание чл.  21,  ал.1,  т.23  и ал.2  от ЗМСМА,  Общински съвет Братя
Даскалови реши:

1. Отменя Решение № 194, прието на 28.10.2016 г. от Общински съвет Братя
Даскалови в т.  1,  в частта т.  18  -  имот № 000106  –  Земя с НТП „Пасище с храсти”  с
площ от 2,916 дка от ІV-та категория в местността „Юртите” по КВС на с.Съединение
от Програмата   за управление и разпореждане с имоти общинска собственост на
Община Братя Даскалови за 2016 година  и т. 2, в частта  т. 3 - имот № 000106 – Земя с
НТП „Пасище с храсти” с площ от 2,916 дка от ІV-та категория в местността „Юртите”
по КВС на с.Съединение.

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

Съгласие за издаване на разрешително за водоползване от подземни води чрез
съществуващи водовземни съоръжения на два броя шахтови кладенци  в имот №
008080 – публична общинска собственост в землището на с. Горно Белево.

Докладва: Галина Радева – зам.-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 писмо с Вх. № ЦУ-/2683/26.10.2016 от  „В и К” ЕООД
гр.Стара Загора относно  даване на съгласие за издаване разрешително за водоползване
от подземни води чрез съществуващи водовземни съоръжения на два броя шахтови
кладенци  в имот № 008080 – публична общинска собственост в землището на с. Горно
Белево.

Съгласието е необходимо,  тъй като съгласно разпоредбите на чл.198б,  т.3
управлението на ВиК системите се осъществява от общински съвет, когато в границите
на обособената територия попадат ВиК системи – собственост на една община.

Други изказвания не се направиха и ОбС взе следното

Р Е Ш Е Н И Е
№ 208

1. На основание чл.21, ал.1, т.8 и ал.2 от ЗМСМА, във връзка с чл.19, ал.1, т.4,
б „а” и чл.50, ал.7, т.2 от Закона за водите, Общински съвет Братя Даскалови дава
съгласие „Водоснабдяване и канализация” ЕООД гр.Стара Загора да поиска от
Басейнова дирекция „Източнобеломорски район” гр.Пловдив издаване на разрешение
за водовземане от подземни води чрез съществуващи водовземни съоръжения - два
броя шахтови кладенци, единият от които резервен, намиращи се в имот № 008080  -
Водостопанисвано съоръжение от ІV-та категория в местността „Бюка” с площ от 2.688
дка – публична общинска собственост в землището на с Горно Белево, община Братя
Даскалови, област Стара Загора с титуляр на разрешителното „Водоснабдяване и
канализация” ЕООД гр. Стара Загора.

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

Разрешение за изработване на проект на подробен устройствен план (ПУП-ПЗ)
за ПИ № 009049,  местността „Бозалъка”  в землището на с.  Плодовитово,  общ.  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 поясни, че във връзка с подадено заявление № Т-1102/15.11.2016 г. от „ОВЕРТА”
ЕООД, със седалище и адрес на управление гр. София, район Средец, ул. „Граф
Игнатиев” 22, ЕИК 131348924 чрез  пълномощник Иван Николов Николов за допускане
на ПУП-ПЗ (план за застрояване)  с цел преотреждане на ПИ-009049 от нива в ПИ за
неземеделски нужди с отреждане : „База за съхранение на селскостопанска продукция,
съхранение и ремонт на селскостопанска техника”

Катя Иванова – общински съветник предлага да се покани инвеститора  и
допълни, че за следващата година в Общинска служба „Земеделие” такъв ползвател
няма.

Иван Жеков – общински съветник каза, че нещата се смесват, тъй като имота е
частен, а не общински.

Петко Михайлов – председател на ОбС допълни, че на комисиите подробно е
разяснил случая.

Други изказвания не се направиха и ОбС взе следното

Р Е Ш Е Н И Е
№ 209

На основание чл.  21,  ал.  1,  т.  11  от ЗМСМА,  във връзка с чл.59,  ал.1,   чл.109,
ал.1, т.3, чл. 110, ал.1, т.3 и по реда на чл. 125, ал.1, чл. 124а, ал.1 и ал.5 и чл.124б, ал.1 и
2 от Закона за устройство на територията:

1.Общински съвет Братя Даскалови разрешава  изработването на ПУП - ПЗ
(подробен устроиствен план – план за застрояване)  с цел промяна отреждането на ПИ-
009049 от нива в ПИ за неземеделски нужди с отреждане : „База за съхранение на
селскостопанска продукция, съхранение и ремонт на селскостопанска техника”

 2. Общински съвет Братя Даскалови приема представеното  Инвестиционно
Предложение – задание от собственика на ПИ-009049 в качеството на Инвеститор за
изграждането на  „База за съхранение на селскостопанска продукция, съхранение и
ремонт на селскостопанска техника”

3.  Общински съвет Братя Даскалови възлага на Кмета на Община Братя
Даскалови да обяви Решението на определените за това места в сградата на общината,
района на кметството и на интернет страницата на общината.

В гласуването участваха 13 общински съветници, от които със „за” – 4,
„против” – 0, „ въздържал се” – 9. Не се приема.

ТОЧКА  ДЕВЕТА
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Отмяна на Решение № 194, прието на 28.10.2016 г. от Общински съвет Братя
Даскалови в т. 1, в частта т. 19 - Имот № 000149 – Земя с НТП „Овцеферма” с площ от
19,048 дка от VІІІ-ма категория в местността „…..” по КВС на с.Гранит от Програмата
за управление и разпореждане с имоти общинска собственост на Община Братя
Даскалови за 2016  година  и т.  2,  в частта т.  4  -  Имот № 000149  –  Земя с НТП
„Овцеферма” с площ от 19,048 дка от VІІІ-ма категория в местността „…..” по КВС на
с.Гранит.

Докладва: Петко Михайлов – председател на ОбС

Петко Михайлов – председател на ОбС поясни, че по т. 1 от Решение № 194 от
28.10.2016 г., в частта т. 19 имот № 000149 – Земя с НТП „Овцеферма” с площ от 19,048
дка от VІІІ-ма категория в местността „…..” по КВС на с.Гранит при граници: Север -
Имоти № 000129 - Полски път и № 000428 - Пасище,мера, Изток - Имот № 000428 -
Пасище, мера, Юг - Имот № 000428 - Пасище, мера и Запад - Имот № 124006 – Нива –
частна общинска собственост, съгласно АЧОС № 3530/30.08.2016 година e включен в
Програмата   за управление и разпореждане с имоти общинска собственост на Община
Братя Даскалови за 2016 година, а по т. 2, в частта т.4  Общински съвет дава съгласието
си за продажба на явен публичен търг на Имот № 000149 – Земя с НТП „Овцеферма” с
площ от 19,048 дка от VІІІ-ма категория в местността „…..” по КВС на с.Гранит.

В процеса на провеждане на контрол на решенията на Общинския съвет от
страна на Областен управител на област Стара Загора се установи, че Държавата в
лицето на Министерство на земеделието и горите има претенции за собственост върху
този имот.

С оглед на това, че между Община Братя Даскалови и Държавата в лицето на
Министерството на земеделието и горите възниква спор за собственост върху
гореописания недвижим имот, предлагам на основание чл.21, ал.1, т.23 и ал.2 от
ЗМСМА да бъде отменено решение  Решение № 194 от 28.10.2016 г. по т.1, в частта т.
19 и по т. 2, в частта т.4.

Други изказвания не се направиха и ОбС взе следното

Р Е Ш Е Н И Е
№ 210

На основание чл.  21,  ал.1,  т.23  и ал.2  от ЗМСМА,  Общински съвет Братя
Даскалови реши:

1. Отменя Решение № 194, прието на 28.10.2016 г. от Общински съвет Братя
Даскалови в т. 1, в частта т. 19 - Имот № 000149 – Земя с НТП „Овцеферма” с площ от
19,048 дка от VІІІ-ма категория в местността „…..” по КВС на с.Гранит от Програмата
за управление и разпореждане с имоти общинска собственост на Община Братя
Даскалови за 2016  година  и т.  2,  в частта т.  4  -  Имот № 000149  –  Земя с НТП
„Овцеферма” с площ от 19,048 дка от VІІІ-ма категория в местността „…..” по КВС на
с.Гранит.

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 11.30 часа.

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


