ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БРАТЯ ДАСКАЛОВИ, ОБЛАСТ СТАРА ЗАГОРА

ПРОТОКОЛ
№4

Днес, 28.01.2016 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 четвърто заседание на
Общински съвет Братя Даскалови, свикано с Покана № 4 от 20.01.2016 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. Таньо Стоянов Стоянов
8. Таньо Тотев Танев
9. Стоян Колев Вълчев
10. Спас Запрянов Пеев
11. Иван Димитров Жеков
12. Радка Стоилова Караджова
13. Иван Петров Иванов
На заседанието присъстваха:
1. Видьо Видев – директор на дирекция „ФСДПИОПД”
2. Стоянка Генова – ръководител ЗВО
3. Златка Атанасова – гл. спец. „Бюджет”
4. Радослава Колева – мл. експерт „ОКВ”
5. Венета Иванова – гл. спец. „Общинска собственост”
6. Кметове и кметски наместници
На заседанието присъства и г-н Ангел Колев – главен редактор на вестник
„Чирпански новини”.
Председателят на Общински съвет прочете проекта за дневен ред, предложи да
отпадне от дневния ред т. 14. „Предоставяне на общинските мери, пасища и ливади за
стопанската 2016/2017 г.” и допълнителна т. 14 с текст:
„Отдаване под наем на явен публичен търг на общинско помещение за търговска
дейност в с. Малък дол”.
Докладва: Иван Танев – кмет на общината
Други предложения и допълнения не се направиха и ОбС прие следния
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ДНЕВЕН РЕД:
1. Предсрочно прекратяване на пълномощията на Ангел Станиславов Маринов и
полагане клетва по чл.32, ал.1 от ЗМСМА от Иван Петров Иванов.
Докладва: Петко Михайлов – председател на ОбС
2. Приемане на бюджета на Община Братя Даскалови за 2016 г.
Докладва: Иван Танев – кмет на общината
3. Приемане на Програма за управление на Община Братя Даскалови за периода 20162019 година.
Докладва: Иван Танев – кмет на общината
4. Приемане на Програма за управление и разпореждане с имоти – общинска
собственост в община Братя Даскалови през 2016 г.
Докладва: Иван Танев – кмет на общината
5. Приемане на Общински анализ на ситуацията и оценка на потребностите в
община Братя Даскалови, 2015 г.
Докладва: Галина Радева – зам.-кмет на общината
6. Приемане на Годишен план за младежта 2016 на община Братя Даскалови.
Докладва: Иван Танев – кмет на общината
7. Приемане План за работа на Общински съвет Братя Даскалови за първото
шестмесечие на 2016 г.
Докладва: Петко Михайлов – председател на ОбС
8. Приемане на отчета за дейността на Местната комисия за борба с
противообществените прояви на малолетни и непълнолетни за 2015 г. в Община Братя
Даскалови.
Докладва: Иван Танев – кмет на общината
9. Избор на представител на община Братя Даскалови, област Стара Загора в
състава на Областния съвет за развитие на област Стара Загора.
Докладва: Петко Михайлов – председател на ОбС
10. Отпускане на еднократна финансова помощ на жител на с. Черна гора, ул.
„Синчец” № 1А
Докладва: Петко Михайлов – председател на ОбС
11. Отпускане на еднократна финансова помощ на жител на с.Черна гора
Докладва: Петко Михайлов – председател на ОбС
12. Отпускане на еднократна финансова помощ на жител на с. Гранит.
Докладва: Петко Михайлов – председател на ОбС
13. Отпускане на еднократна финансова помощ на Васил Стефанов Стойчев от с.
Гранит.
Докладва: Петко Михайлов – председател на ОбС
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14. Отдаване под наем на явен публичен търг на общинско помещение за търговска
дейност в с. Малък дол.
Докладва: Иван Танев – кмет на общината
15. Отдаване под аренда на общинска земеделска земя в землището на с. Кольо
Мариново без търг.
Докладва: Галина Радева – зам.-кмет на общината
16. Откриване на процедура за избор на оператор на язовирна стена за възлагане
стопанисването, поддръжката и експлоатацията на язовири и водоеми-публична общинска
собственост в селата Верен и Кольо Мариново.
Докладва: Галина Радева – зам.-кмет на общината
17. Отдаване под наем на общински имоти /УПИ/ в с. Верен и с. Гранит на явен
публичен търг.
Докладва: Галина Радева – зам.-кмет на общината
18. Отдаване под аренда на общинска земеделска земя в землището на с. Кольо
Мариново на явен публичен търг.
Докладва: Галина Радева – зам.-кмет на общината
19. Приемане финансиране транспортните разходи на ученици над 16 години от
община Братя Даскалови.
Докладва: Иван Танев – кмет на общината
20. Определяне размера на месечните трудови възнаграждения на кмета на
общината и кметовете на кметства.
Докладва: Иван Танев – кмет на общината
21. Приемане на План за действие на община Братя Даскалови за интегриране на
българските граждани от ромски произход и други граждани в уязвимо социално
положение, живеещи в сходна с ромите ситуация за 2016 г.
Докладва: Галина Радева – зам.-кмет на общината
22. Субсидиране на обществени пътнически превози по нерентабилни автобусни
линии.
Докладва: Галина Радева – зам.-кмет на общината
В гласуването участваха 12 общински съветници, от които със „за” – 12, „против” –
0, „ въздържал се” – 0. Приема се.
ТОЧКА ПЪРВА
1. Предсрочно прекратяване на пълномощията на Ангел Станиславов Маринов и
полагане клетва по чл.32, ал.1 от ЗМСМА от Иван Петров Иванов.
Докладва: Петко Михайлов – председател на ОбС

3

Петко Михайлов – председател на ОбС информира съветниците, че ОИК Братя
Даскалови е приела решение за предсрочно прекратяване пълномощията на Ангел
Станиславов Маринов и с Решение № 142-МИ,25.01.2016 г. е избран следващия общински
съветник от листата на Движение за права и свободи - ДПС.
Пълномощията на общинския съветник възникват от деня на полагане на клетва по
чл. 32, ал.1 от ЗМСМА и в тази връзка председателят на ОбС покани Иван Петров Иванов
да стане на крака и повтори след него клетвата:

“Заклевам се в името на Република България да спазвам Конституцията
и законите на страната и във всичките си действия да се ръководя от
интересите на гражданите от община Братя Даскалови и да работя за тяхното
благоденствие. Заклех се.”
Положилият клетва подписа клетвеният лист, с което официално встъпи в мандата
си.
ТОЧКА ВТОРА
Приемане на бюджета на Община Братя Даскалови за 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 каза, че
предложеният проект на бюджета на община Братя Даскалови за 2016 година е разработен
на основание Закона за държавния бюджет на Република България за 2016 г. и ПМС № 380
от 2015 г. за изпълнение на държавния бюджет на Република България за 2016 г.
Проектът за бюджет е съобразен с Решение № 276/2015 г. на МС на Република
България за приемане на стандарти за делегирани от държавата дейности с натурални и
стойностни показатели през 2016 г., изменено с Решение № 859/2015 г. на МС.
При съставяне на бюджета се имат предвид и предложенията на кметове, кметски
наместници, ръководители на бюджетни дейности и специализирани дирекции в общината.
С чл. 50 от ЗДБРБ за 2016 година са приети размерите на взаимоотношенията
между централния бюджет и бюджетите на общините за 2016 година под формата на обща
субсидия за делегираните от държавата дейности, обща изравнителна субсидия за местни
дейности и целева субсидия за капиталови разходи.
Основни моменти в Закона за държавния бюджет на Република България за 2016 г.,
касаещи бюджета на общината са:
- Запазва се от миналата година разпределението по тримесечия на общата
субсидия за делегираните от държавата дейности - 30 %, 25 %, 20 %, 25 %
- Разпределението на целевата субсидия за капиталови разходи се променя както
следва: 15 %, 30 %, 30 %, 25 %
- Общата изравнителна субсидия по чл.50 се представя както следва: 50% до 31
януари, 25% до 31 юли и 25% до 31 октомври.
- Паричните постъпления от продажба на нефинансови активи /продажба на
общинско имущество/ се изразходват само за финансиране изграждането, основен и текущ
ремонт на социална и техническа инфраструктура и за погасяване на ползвани заеми за
финансиране на проекти.
- Има леко увеличение на единните разходни стандарти спрямо 2015 година.
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- Средствата от преходния остатък от 2015 година за финансиране на делегираните
от държавата дейности се планират и разпределят в същите функции и дейности по
бюджета за 2016 година.
- Средствата от преходния остатък за местните дейности към 31.12.2015 година се
разпределят по бюджета за 2016 година, съгласно решението на ОбС.
ПРИХОДНАТА ЧАСТ НА БЮДЖЕТА ЗА 2016 г.
Приложение № 1
Размерът на приходите в проекта за бюджет за 2016 г. е 5 507 230 лв.
В т.ч.
І. Приходи за делегирани държавни дейности 2 826 849 лв.
1. Обща субсидия за делегирани от държавата дейности 2 307 366 лв.
2. Целева субсидия за капиталови разходи 26 000 лв.
3. Неданъчни приходи 58 085 лв.
4. Преходен остатък от 2015 година 458 489 лв.
В т.ч преходен остатък от ОУ 208 412 лв.
5. Събрани средства от сметки от ЕС - 23 091 лв.
Допълнително извън планираните приходи през годината от централния бюджет ще
се предоставят допълнителни средства за:
- Присъдени издръжки по чл. 92 от Семейният кодекс;
- Компенсиране стойността на безплатните и по намалени цени пътувания в
страната;
- Субсидии за вътрешноградските и междуселищни пътнически превози;
- Компенсиране безплатния превоз на учениците до 16-годишна възраст;
- Компенсиране на част от разходите за превоз на учители от местоживеенето до
местоработата и обратно;
- Трансфери от МТСП по програми за временна заетост;
Относителният дял на държавните приходи в общия размер на бюджета е 51%
ІІ.Приходи за местни дейности
2 680 381 лв.
1. Собствени приходи 1 280 398 лв.
2. Обща изравнителна субсидия 805 900 лв.
3. Целева субсидия за капиталови разходи 464 900 лв.
4. Трансфери -140 400 лв.
5. Друго финансиране 17 139 лв.
6. Преходен остатък от 2015 год. 252 444 лв.
Заложеният размер на общински приходи 1 285 398 лв. Техния относителен дял
спрямо общия размер на приходите е 47,9%.
В приходите за местни дейности е заложена по-голяма част от целевата
субсидия за капиталови разходи в размер на 464 900 лв., в сравнение с плана за 2015 година
е по - висока с 66 000 лв.
Собствените приходи са планирани на базата на реална оценка и извършен анализ
на събираемостта през предходните години.
Очакваните постъпления от местни данъци и такси са планирани в съответствие с
размерите, определени от Общинския съвет с Наредбата за определяне и администриране
на местните данъци и такси. Проектът за бюджет в частта на приходите за местни дейности
е съставен въз основа на извършен анализ на изпълнението на същите към 31.12.2015 г. и са
взети предвид измененията в нормативната уредба.
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Собствените приходи в бюджета са данъчни и неданъчни. В бюджет 2016 година
данъчните приходи са в размер на 301 000 лв. Тези приходи са разчетени на база отчета за
2015 г. С по голям относителен дял са неданъчние приходи, които са 979 398 лв. В този
раздел на неданъчните приходи се отчитат постъпленията от предоставяните услуги от
общинските дейности - детски градини, домашен социален патронаж, по цени и такси,
определени с Наредба за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги.
Включват се общинските такси за административни услуги, технически услуги, за ползване
на пазари, тържища, тротоари, за битови отпадъци и други. Тук постъпват и наемите от
общинско имущество и земя и приходите от продажба на нефинансови активи.
С най-голям дял от приходите от общински такси са тези от такса за битови
отпадъци. Очакваните постъпления са в размер на 295 850 лева. Те са изчислени на база на
годишния облог за начисляване на таксата.
Относителният дял на субсидията от РБ в общия бюджет на общината е 65,4 %,
собствените приходи са 24,4 % и трансфери, преходен остатък и финансиране 10,2%.
Сравнен с първоначалния бюджет на 2015 година, който е в размер на 5 176 185 лв., има
нарастване с 6,4%
РАЗХОДНА ЧАСТ НА БЮДЖЕТА ЗА 2016 г.
Планираните разходи по проекто-бюджета на 2016 година са в размер на 5 507 230
лв.
Разходната част е разработена отделно за:
- делегирани от държавата дейности, общински дейности и държавни дейности дофинансирани с общински приходи
Разходите са представени в разпределение по функционален признак, по дейности
и по видове разходи в Приложение № 2.
Като съпоставима база за сравнение е използван първоначалния бюджет за 2015 г.
и данните по отчет за 2015 г.
- Разходи за делегирани от държавата дейности – 2 826 849 лв.
- Дофинансиране на държавни дейности с общински приходи – 230 957 лв.
- Разходи за общински дейности – 2 449 424 лв.
Общо заложените разходи по видове и относителният им дял в общата рамка са
както следва:
Трудови разходи
- 2 877 783 лв. 52,3%
Разходи за издръжка
- 2 101 847 лв. 38,1 %
Капиталови разходи
- 527 600 лв.
9,6%
Със средствата от държавни субсидии, собствени приходи и преходния остатък ще
се финансират:
- заплати и социални осигуровки на учители и възпитатели и друг персонал в 6
училища, 7 детски градини, издръжка на 529 ученици и 188 деца в детските градини на
обща стойност 2 091 254 лв. Училищата са на делегирани бюджети, а за детските заведения
заплатите и осигуровките се осигуряват от държавния бюджет, а издръжката е изцяло от
местните приходи.
- заплати, социални осигуровки и издръжка на 3 щатни бройки медицински
персонал в детска ясла и здравни кабинети на стойност 135 331 лв.
- заплати и соц. осигуровки на 5 щ. бр. денонощни дежурни, издръжка на пунктове
да управление към ГЗ и отбрана и сигурност и издръжка обществени възпитатели и местна
комисия за непълнолетни – 95 621 лв.
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- заплати, социални осигуровки и издръжка на 49,5 служители в общинска
администрация, възлизащи на 1 221 581 лв. Заплатите и социалните осигуровки в
Общинската администрация са от държавни средства, а издръжката от местни приходи.
Средствата за Общински съвет са изцяло местни.
- заплати, социални осигуровки и издръжка на работещите в социалните заведения
за социални услуги на стойност 452 909 лв. Дневен център за стари хора се финансира от
държавните приходи изцяло, а Домашен социален патронаж е напълно местна дейност.
- заплати, социални осигуровки, издръжка и субсидия на работещите във функция
„Почивно дело и култура” и 18 субсидирани бройки в 20 читалища на общината в размер на
201 100 лв. Средствата за читалищата са държавни.
- заплати, социални осигуровки и издръжка на работещите във функция „БКС и
жилищно строителство”, поддръжка на чистота, озеленяване, осветление на улици и
площади, ремонт на улици в населените места, възлизащи на 1 027 890 лв. Тук всички
дейности се финансират изцяло със собствени приходи.
- ремонт на общинска пътна мрежа в размер на 219 500 лв.- средствата са от целева
субсидия за капиталови разходи и зимно подържане и снегопочистване от субсидия за
местни дейности.
- заплати, социални осигуровки и издръжка на работещите в група „Икономически
дейности” на стойност 62 044 лв. - изцяло общински дейности.
Разпределението на всички разходи по функции е както следва:
Функция
Разходи лв
1
Общодържавни служби
1221581
2
Отбрана и сигурност
95621
3
Образование
2091254
4
Здравеопазване
135331
5
Социално осигуряване и грижи
452909
6
Благоустройство и комунално
1027890
стопанство
7
Култура
201100
8
Икономически дейности
281544
Всичко
5507230

Отн дял %
22,18
1,74
37,98
2,46
8,22
18,66
3,65
5,11
100

С най-голям дял в разходите на бюджета е функция „Образование” – 37,98 от
всички разходи. Финансирането на дейностите във функция „Образование” не се променя
спрямо 2015 година.
Размерът на средствата за делегираните от държавата дейности във функция
„Образование” се определя, съобразно единните разходни стандарти и натуралните
показатели за съответните дейности.
Съгласно ЗДБРБ за 2016 г. кметът на общината, като първостепенен разпоредител
с бюджетни кредити, утвърждава по формула средствата по единните разходни стандарти за
съответната дейност. В срок до 28.02.2016 г. първостепенният разпоредител с бюджетни
кредити утвърждава формули за разпределение на средствата по единните разходни
стандарти между училищата, след обсъждане с директорите от съответната дейност.
Утвърдените формули за разпределение на средствата не могат да бъдат променяни по
време на бюджетната година и не може да се прехвърлят средства от една дейност в друга.
Освен средствата по формула към бюджета на съответното училище се включват и
следните средства:

Установеното към края на 2015 г. превишение на постъпленията над
плащанията по бюджета на съответното училище.
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Собствените приходи на училището.
Разходите по бюджета могат да се групират условно като:
- Разходи за дейности с определени целеви приходи: за дейност „Чистота” са
планирани средства, съгласно приетата план-сметка от общинския съвет за „такса битови
отпадъци”
- Разходи за дейности със споделено финансиране: покриват се частично от такси и
цени на услуги. Такива са: Общинската администрация, Целодневни детски градини и
Домашен социален патронаж.
- Разходи за дейности за които не се събират такси и цени на услуги: Осветление на
улици, озеленяване, текущи ремонти и др., които се осигуряват от общия ресурс на
общинските приходи.
- Целеви разходи със социално предназначение: помощи погребение, помощи по
решение на общ.съвет, издръжка на пенсионерски клубове.
Сумата, която сме заложили за разходите за дофинансиране на държавни дейности с
общински средства е 230 957 лв. Общината дофинансира 19,5 щатни бройки в дейност
„Общинска администрация” с 167 500 лв., ОУ с. Партизанин, ОУ с.Гранит, ОУ с.Мирово и
СОУ Братя Даскалови, съгласно решения на Общ.съвет за маломерни и слети паралелки се
дофинансират с 41 966 лв.
КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ
Приложение 4
Плана за финансиране на капиталовите разходи на Община Братя Даскалови е част
от бюджета и е изцяло свързан с приходната и разходната му част. В него за финансиране са
включени основни ремонти, придобиване на ДМА и НДА. Размерът на целевата субсидия за
капиталови разходи е увеличен в сравнение с минали години, както следва :
2013 година 327 400 лв.
2014 година 391 800 лв.
2015 година 423 900 лв.
2016 година 490 900 лв.
Общ обем на капиталовите разходи – 606 560 лв.
Източниците на финансиране са :
- целева субсидия за капиталови разходи – 490 900 лв.
- от преходен остатък – 6 810 лв.
- от собствени приходи – 4 890 лв.
- от приходи от продажба - 25 000 лв.
- от средства за сметки на ЕС -78 960 лв.
ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ
Приложение 5
Съгласно чл. 84, ал.3 от ЗПФ проектът на бюджет на общината се придружава от
разчет на сметките за средства от Европейския съюз.
В приложение 5 са посочени средствата, които общината очаква да усвои през
2016 г. Към този момент Общината е подписала договор с финансиращия орган по
Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” по проект „С грижа за независим
живот на територията на община Братя Даскалови. Проектът е на стойност 499 950 лв.и
продължава до м.октомври 2017 година. През 2016 година ще бъдат усвоени 403 400 лв.
Иван Жеков – общински съветник каза, че е нарушен чл.70, ал., 1 от Правилника
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за организацията и дейността на Общински съвет Братя Даскалови, неговите комисии и
взаимодействието му с общинската администрация Мандат 2015 – 2019 г., съгласно който
„проектът за годишния бюджет на общината се внася от кмета на общината и се разпределя
за становище от всички постоянни комисии”. Предлага да се изслушат становищата на
комисиите.
Петко Михайлов – председател на ОбС поясни, че правилника е спазен и допълни, че
на 18.01.2016 г. е проведено заседание с председателите на постоянните комисии към ОбС,
които обстойно са разгледали докладната записка за бюджета и предложението за решение в
присъствието на г-жа Златка Атанасова – гл. специалист „Бюджет”.
Катя Иванова – общински съветник каза, че на комисиите са направили следните
предложения по Приложение № 9 – Структура на общинска администрация.
1. „3 1/2 бройки от дейност „Озеленяване” да бъдат трансформирани в дейност
„Общинска администрация” като специалисти „АОН”. От 20.05.2016 г. и в малките
населени места започват работа с Национална база данни по ЕСГРАОН, което налага
обслужване от специалист „АОН”.
2. „За издаване напр на удостоверение за наследници, при отсъствие на кметския
наместник и като се имат предвид пътните връзки в общината, хората могат да бъдат
обслужвани от специалисти „АОН”, които ще са обучени хора, умеещи да работят с
компютър”.
3. Поради изменение в Закона за вътрешния одит от 22.12.2015 г. в общини с
бюджет до 10 000 000 лева по щат трябва да работи един вътрешен одитор. Предлага едната
бройка от Звено вътрешен одит да се трансформира в юрисконсулт. „Тази бройка е много
необходима за служителите от общинска администрация, по Закона за обществените
поръчки се налагат непрекъснато консултации с юрист( по думите на г-н Росен Иванов –
директор на дирекция „УТИСПП)”- допълни г-жа Иванова.
Относно общата численост на общинска администрация през настоящата 2016 г. в
сравнение с предходната година тя се увеличава с една щатна бройка.
Иван Жеков – общински съветник изразява съжаление, че както административната
структура, така и общинския бюджет не са разделени. От отговора на директора на
дирекция „УТИСПП”- г-н Росен Иванов на заседание на комисиите не станало ясно защо
бройките в неговата дирекция от 9 стават 11. Попита в дейност „Чистота” защо бройките са
8 и допълни, че работниците в дейност „Ученически столове” не работят почти четири
месеца по време на ваканциите, какво прави персонала през това време? Отново настоява за
становище от всички постоянни комисии към ОбС относно годишния бюджет на общината.
Стоянка Генова – ръководител на Звено вътрешен одит поясни, че в последната
редакция на Закона за вътрешния одит чл.11 гласи: „Вътрешният одит в публичния сектор
се осъществява от звено за вътрешен одит, състоящо се от ръководител и вътрешни
одитори”, т. е. звеното се състои от най-малко двама члена.
Съгласно чл. 12, ал.2 от ЗВО с решение на министъра на финансите звено за
вътрешен одит се изгражда и в организации - разпоредители с държавния бюджет и в
общини, решението за съществуване на звено за вътрешен одит е на министъра на
финансите и не е от компетентността на Общинския съвет. Звено за вътрешен одит може да
има в търговско дружество, напр. „Тържище с. Плодовитово” ЕООД, на което принципал е
Общински съвет и тогава назначаването му е от компетентността на Общинския съвет.
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Катя Иванова – общински съветник попита какво трябва да бъде образованието на
одитора и какъв документ се издава от министъра на финансите? Пожела да и се предостави
решението на Министъра на финансите за изграждане на Звено вътрешен одит в
общината/в противен случай няма да гласува структурата/, смята, че по целесъобразност
трябва да има назначен юрист и допълни, че дейността по вътрешен одит може да се възлага
и на външни лица, които не са служители на общината.
Стоянка Генова – ръководител на Звено вътрешен одит разясни, че за длъжността
„одитор” се изисква висше образование и сертификат, издаден от Министъра на финансите
след положен изпит. Освен това става въпрос за законосъобразност, а не за
целесъобразност-допълни тя.
Иван Жеков – общински съветник попита има ли извършени одити от Сметна
палата за периода 2011-2015 г. и как са подписани?
Злати Енев – главен счетоводител на общината поясни, че има извършени два
одита, със забележки по някои дейности, които били отстранени. Допълни, че с резерви се
подписва само заверка на Годишен финансов резултат.
Видьо Калев – директор на дирекция „ФСДПИОПД” поясни, че община Братя
Даскалови е малка, със застаряващо население, което прогресивно намалява – под 7 000.
Има 2 500 човека, регистрирани по настоящ адрес, чиито разходите са в общината, а
приходите им по други общини. Бюджетът на общината се определя на база постоянни
жители и е разработен спрямо отпуснатите средства. Относно длъжността „АОН” каза, че в
общината е направен анализ на извършваните услуги по кметства и кметски
наместничества. Става ясно, че икономически не е съобразно бройките от озеленители да
бъдат трансформирани в „АОН” при положение, че се извършват малък брой услуги.
По въпроса за ученическото столово хранене
отговори, че по време на
ученическите ваканции се извършват текущи ремонти на сградата, освен това персонала
работи и в ДСП с. Братя Даскалови, тъй като не се назначават заместници на тези, които са в
отпуск. „Пари не харчим, без да видим резултат” – допълни г-н Видев.
Що се отнася до образованието – в момента изкуствено се поддържат училища и
детски градини, но селата ще замрат при закриването им. Постави въпроса защо наши деца
посещават детски градини и училища в други общини, защо не се обхващат?
Относно представителното работно облекло на персонала, зает във функция
„Образование” отговори, че дейността се дофинансира и поради липса на средства се
изплаща сумата от 200 лева.
Антоний Димитров – кмет на с. Гранит попита защо с. Гранит не е включено в
Инвестиционната програма за 2016 г., след като е подал заявка още през месец ноември
2015 г. Смята, че не е правилно за някои от селата да са заложени по 50 000 – 60 000 лв. и
допълни, че с. Гранит също има принос за приходите в общината.
Златка Атанасова – главен специалист „Бюджет” поясни, че в Инвестиционната
програма са включени само основни ремонти, а текущите ремонти са в издръжката и там
има заложени средства.
Катя Иванова – общински съветник постави отново въпроса за бройките
специалист „АОН”, поясни, че кмета на общината е издал заповед при отсъствие на кметски
наместник, служителите Мануела Делчева или Иванка Нешева да издават необходимите
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документи в съответното населено място, за да не са разкарват хората до с. Братя Даскалови
и допълни, че се издават повече от 1-2 документа месечно.
„Нима икономически е по-изгодно тези служители да пътуват до съответните
населени места със служебен транспорт?” – попита г-жа Иванова.
Таньо Стоянов – общински съветник подкрепи изказването на г-жа Генова.
Тотьо Тотев – кметски наместник на с. Кольо Мариново каза, че е добре да се
подобри обслужването на хората и да се назначават компетентни хора, които да работят.
Петко Михайлов – председател на ОбС каза, че структурата на общината се изготвя
от кмета, а съветниците със своите искания „надскачат боя си”. Според него „кой
специалист е назначен няма значение, важен е крайният резултат. Предишния мандат г-н
Танев е усвоил над 10 000 000 лева Европейско финансиране, което говори за постигнатите
крайни резултати. Инвестиционната програма може да се актуализира. Що се отнася до с.
Гранит само миналата година са инвестирани над 400 000 лева. Задачата на общинските
съветници е да надграждаме, а не да уволняваме и назначаваме. Злобата е лош съветник” –
допълни г-н Михайлов.
Други изказвания не се направиха и ОбС взе следното
РЕШЕНИЕ
№ 33
На основание чл. 52, ал. 1 и чл. 21, ал. 1, т. 6, във връзка с чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от
ЗМСМА, чл.94, ал.2 и ал.3 и чл.39 от Закона за публичните финанси, във връзка с разпоредбите на
ЗДБРБ за 2016 година , ПМС 380 от 2015 година за изпълнение на ЗДБРБ за 2016 год. и
Наредбата за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за
следващите три години и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на общинския бюджет
на община Братя Даскалови, Общински съвет Братя Даскалови реши:
1. Приема бюджета на община Братя Даскалови за 2016 год., както следва:
1.1 По приходите в размер на 5 507 230 лв. /Приложение 1 /
в т.ч.
1.1.1.
Приходи за делегираните от държавата дейности в размер на
2 826
849 лв.
в т.ч.
1.1.1.1. Обща субсидия за делегирани от държавата дейности в размер на 2 307 366
лв.
1.1.1.2. Целева субсидия за капиталови разходи за финансиране на
делегираните
държавни дейности в размер на 26 000 лв.
1.1.1.3. Собствени приходи в звената на делегиран бюджет в размер на 58 085 лв.
1.1.1.4. Финансиране -23 091 лв.
1.1.1.5. Преходен остатък от 2015 г. в размер на 458 489 лв. /Приложение 3/
1.1.2. Приходи за местни дейности в размер на 2 680 381 лв.
1.1.2.1. Данъчни приходи в размер на 301 000 лв.
1.1.2.2. Неданъчни приходи в размер на 979 398 лв.
1.1.2.3 Трансфери за местни дейности в размер на 805 900 лв.
в т. ч.
1.1.2.3.1. Обща изравнителна субсидия в размер на 733 400 лв.
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1.1.2.3.2. Трансфер за зимно подържане и снегопочистване в размер на 72 500 лв.
1.1.2.4. Целева субсидия за капиталови разходи за местните дейности в размер на
464900 лв.
1.1.2.5. Предоставени трансфери в размер на 140 400 лв.
1.1.2.6. Трансфери между бюджети и сметки за средства от ЕС в размер на 17 139
лв
1.1.2.7. Преходен остатък от 2015 г. в размер на 252 412 лв. /Приложение 3/
1.2 По разходите в размер на 5507230 лв. разпределени по функции, дейности и
параграфи, съгласно / Приложениe 2 /
В т.ч.
1.2.1 За делегирани от държавата дейности в размер на 2 826 849 лв.
1.2.2. За допълнително финансиране със средства от собствени приходи и
изравнителна субсидия на делегираните от държавата дейности в размер на 230 957 лв.
1.2.3. За местни дейности в размер на 2 449 424 лв.
1.3 Утвърждава средносрочна цел за бюджетното салдо по общинския бюджет,
изчислено на касова основа в размер на – 687 842 лв.
2. Приема инвестиционната програма за капиталови разходи 2016 година в размер
на 581 590 лв., съгласно /Приложение 4/
2.1. Одобрява разпределението на целевата субсидия за капиталови разходи, 490
900 лв. в т.ч. /Приложение 4/
2.1.1 За основен ремонт 466 500 лв.
2.1.2 За придобиване на ДМА 18 400 лв.
2.1.3 За придобиване на НДА 6 000 лв.
2.2. Обектите, които се финансират чрез §40 00 „Постъпления от продажба на
общински нефинансови активи” :
- Ремонт на общинска сграда с. Медово на стойност 18 000 лв.
- Подмяна дограма ЦДГ с. Мирово на стойност 25 000 лв.
- Текущ ремонт на улици във всички населени места на общината на стойност 313
000 лв.
3. Утвърждава разходите за заплати през 2016 год., без звената от системата на
народната просвета, които прилагат системата на делегирани бюджети съгласно
/Приложение 6/
3.1. Числеността и структурата на персонала за делегираната от държавата дейност
„Общинска администрация”, съгласно /Приложение № 9 /
4. Утвърждава разчета на целеви разходи и субсидии, както следва:
4.1 Членски внос - 4 610 лв.
4.2 Помощи за погребение - 500 лв.
4.3 Помощи и обезщетения по решение на Общ. съвет 3000 лв. - по ред определен
от Общинския съвет.
4.4 Субсидии за:
4.4.1 Спортен клуб 12 000 лв.
4.4.2. Обществен транспорт 40 000 лв.
4.4.3 Читалища /с източник на финансиране – субсидия за държавни дейности/ в
размер на 127 440 лв.
4.5. Упълномощава кмета на общината да определи и договори допълнителните
условия по предоставянето и отчитането на целевите средства по т.4.4.1 – 4.4.2
5. Приема следните лимити за разходи:
5.1. СБКО до 3% върху плановите средства за работна заплата на заетите по
трудови правоотношения.
5.2. Представителни разходи в размер на 7000 лв.
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в т.ч.
- за кмета на общината в размер на 5000 лв.
- за председателя на Общински съвет 2000 лв.
6. Утвърждава списък на длъжностите, които имат право на транспортни разходи за
пътуване от местоживеене до месторабота и обратно, съгласно /Приложение 7/
6.1. Упълномощава кмета на общината да утвърди поименен списък на лицата по т.
6 и процента, с който общината покрива транспортните разходи.
7. Одобрява индикативен годишен разчет за сметките за средства от Европейския
съюз в размер на 403 400 лв., съгласно /Приложение 5/
8. Одобрява актуализираната бюджетна прогноза
за местните дейности с
показатели за
2016 година и прогнозни показатели за периода 2017 г. и 2018 г.
/Приложение 8/
9. Определя Второстепенни разпоредители с бюджет, както следва:
- Директора на СОУ „Христо Ботев” с.Братя Даскалови
- Директора на ОУ „Г.С.Раковски” с. Партизанин
- Директора на ОУ „Св.св.Кирил и Методий” с. Черна гора
- Директора на ОУ „Христо Ботев” с. Оризово
- Директора на ОУ „П.К.Яворов” с. Гранит
- Директора на ОУ „Д-р Петър Берон” с. Мирово
10. Община Братя Даскалови няма да поема общински дълг през 2016 година
10.1. Община Братя Даскалови няма да издава общински гаранции.
11. Определя максимален размер на новите задължения за разходи, които могат да
бъдат натрупани през 2016 година, като наличните към края на годината разходи не могат да
надвишават 5 % от средногодишния размер на отчетените разходи за последните четири
години.
12. Определя максимален размер на ангажиментите за разходи, които могат да
бъдат поети през годината, като наличните в края на годината поети ангажименти не могат
да надвишават 30% от средногодишния размер на отчетените разходи за последните четири
години.
13. Определя размера на просрочените вземания, които да бъдат събрани от 2015
г. през 2016 година, в размер на 28 614 лв.
15. Оправомощава кмета на общината да извърши компенсирани промени:
15.1 В частта за делегираните от държавата дейности – между утвърдените
показатели за разходите в рамките на една дейност, с изключение на дейностите на
делегиран бюджет, при условие, че не се нарушават стандартите за делегираните от
държавата дейности и няма просрочени задължения в съответната дейност.
15.2 В частта за местните дейности - между утвърдените разходи в рамките на една
дейност или от една дейност в друга, без да се изменя общия размер на разходите.
16. Възлага на кмета :
16.1 Да определи бюджетите на второстепенните разпоредители с бюджет.
16.2 Да утвърди бюджетите на второстепенните разпоредители с бюджет.
16.3 Да организира разпределението на бюджета по тримесечия и да утвърди
разпределението.
16.4 Да информира Общинския съвет в случай на отклонение на средния темп на
нарастване на разходите за местни дейности и да предлага конкретни мерки за трайно
увеличаване на бюджетните приходи и/или трайно намаляване на бюджетните разходи.
16.5 Да включва информация по чл. 125, ал.4 от ЗПФ в тримесечните отчети и
обяснителни записки към тях.
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16.6 Да разработи детайлен разчет на сметките за средства от Европейския съюз по
отделни общински проекти в съответствие с изискванията та съответния Управляващ орган
и на МФ.
17. Упълномощава кмета на общината да предоставя временни безлихвени заеми от
временно свободни средства по общинския бюджет и от сметките за средства от ЕС за
плащания по проекти, финансирани със средства от Европейския съюз и по други
международни програми, включително и на бюджетни организации, чийто бюджет е част от
общинския бюджет.
17.1 За всеки отделен случай кметът на общината определя или договаря срока на
погасяване на заемите в съответствие с условията на финансиращата програма, но не покъсно от края на 2016 година.
17.2 При предоставянето на временни безлихвени заеми от временно свободни
средства по общинския бюджет да се спазват изискванията на чл.126 от ЗПФ.
17.3 При предоставянето на средства от сметките за средства от ЕС да се спазват
изискванията на чл.104, ал.1, т.4 от ЗПФ
17.4 Във всички останали случаи, при възникване на потребност от предоставяне на
временни безлихвени заеми, кметът на общината внася предложение за представянето им
по решение на ОбС.
18. Упълномощава кмета:
18.1 Да ползва временно свободните средства по бюджета на общината за текущо
финансиране на одобрените по бюджета на общината разходи и други плащания, при
условие че не се нарушава своевременното финансиране на делегираните от държавата
дейности в определените им размери, както и на местни дейности и се спазват относимите
за общините фискални правила по ЗПФ, като не се променя предназначението на средствата
в края на годината
18.2 Да разработва и възлага подготовката на общински програми и проекти и да
кандидатства за финансирането им със средства по структурни и други фондове на
Европейския съюз и на други донори, по национални програми и от други източници за
реализиране на годишните цели на общината за изпълнение на общинския план за развитие.
18.3 Да кандидатства за средства от централния бюджет и други източници за
финансиране и за съфинансиране на общински програми и проекти.
19. Приема за сведение Протокола от публичното обсъждане на бюджета за 2016
год.
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 Тодорова – „за”
7. Таньо Стоянов Стоянов – „за”
8. Таньо Тотев Танев – „за”
9. Стоян Колев Вълчев – „за”
10. Спас Запрянов Пеев – „против”
11. Иван Димитров Жеков – „против”
12. Радка Стоилова Караджова – „против”
13. Иван Петров Иванов – „за”
В гласуването участваха 13 общински съветници, от които със „за” – 10, „против” –
3, „ въздържал се” – 0. Приема се.
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Петко Михайлов – председател на ОбС предложи да се гласува направеното
предложение от г-жа Катя Иванова – общински съветник по Приложение № 9 – Структура
на общинска администрация:
- 3 1/2 бройки от дейност „Озеленяване” да бъдат трансформирани в дейност
„Общинска администрация” като специалист „АОН”.
Гласуваха поименно:
1. Петко Михайлов Михайлов – „против”
2. Катя Иванова Иванова – „за”
3. Георги Минков Колев – „против”
4. Иван Пенев Пенчев – „против”
5. Стойка Минчева Василева – „против”
6. Силвия Чавдарова Тодорова – „въздържал се”
7. Таньо Стоянов Стоянов – „за”
8. Таньо Тотев Танев – „за”
9. Стоян Колев Вълчев – „против”
10. Спас Запрянов Пеев – „за”
11. Иван Димитров Жеков – „за”
12. Радка Стоилова Караджова – „за”
13. Иван Петров Иванов – „за”
В гласуването участваха 13 общински съветници, от които със „за” – 7, „против” –
5, „ въздържал се” – 1. Приема се.
Петко Михайлов – председател на ОбС подложи на гласуване и другото
предложение от г-жа Катя Иванова:
- 1 бройка от Звено вътрешен одит да се трансформира в юрисконсулт.
Гласуваха поименно:
1. Петко Михайлов Михайлов – „против”
2. Катя Иванова Иванова – „за”
3. Георги Минков Колев – „против”
4. Иван Пенев Пенчев – „против”
5. Стойка Минчева Василева – „против”
6. Силвия Чавдарова Тодорова – „против”
7. Таньо Стоянов Стоянов – „против”
8. Таньо Тотев Танев – „против”
9. Стоян Колев Вълчев – „за”
10. Спас Запрянов Пеев – „за”
11. Иван Димитров Жеков – „за”
12. Радка Стоилова Караджова – „за”
13. Иван Петров Иванов – „против”
В гласуването участваха 13 общински съветници, от които със „за” – 5, „против” –
8, „ въздържал се” – 0. Не се приема.
ТОЧКА ТРЕТА
Приемане Програма за управление на Община Братя Даскалови за периода 2016-2019
година.
Докладва: Иван Танев – кмет на общината
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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 поясни, че основната цел, която си поставя Кмета на Община
Братя Даскалови е да работи прозрачно, открито и съвместно с Общински съвет - Братя
Даскалови, с общинската администрация, с кметовете на населените места, с подкрепата на
гражданското общество за доброто бъдеще на жителите на Община Братя Даслакалови през
следващите 4 години, за постигане на последователна и градивна политика в интерес на
гражданите на Общината.
Само чрез такова управление ще постигнем конкретни резултати, които ще
помогнат за разрешаване на най-важните проблеми в различните сфери на социалния и
икономическия живот.
● Привличането на допълнителни финансови ресурси от Оперативните програми,
които ще ни позволят да подобрим местната и регионална инфраструктура, да осигурим подобра, по- съвременна и по - високо качествена образователна, здравна и социална среда.
Това ще ни позволи да стимулираме разкриването на нови работни места, да осигурим
развитието на туризма, значително да подобрим и да поставим на нова съвременна основа
сметосъбирането и сметоизвозването, и чистотата на населените места, екологичната
обстановка в цялата община, както и да разширим възможностите за спортни и културни
прояви.
● Преодоляване на демографски срив и възрастова структура на населението,
повсеместно застаряване и тенденция към обезлюдяване на някои села, което и в момента
ни прави икономически не перспективни.
● Подобряване на амортизирана и лоша инфраструктура - пътища, улици,
водоснабдителна и др. мрежа.
Тези нелеки проблеми в общината очертават и основните цели, които трябва да си
поставим през мандат 2016 -2019 г.
На основание чл.44, ал.5 от Закона за местно самоуправление и местна
администрация, Кметът на Общината представя пред Общински съвет Програма за
управление за срока на мандата.
Програмата, която предлагам на Вашето внимание е разработена в съответствие с
Общинския план за развитие 2014-2020 г., както и с действащите нормативни актове по
отношение на развитието на туризма, културата, образованието, опазване на околната
среда, енергийна ефективност, подобряване на транспортната инфраструктура и др.
Програмата за управление на Община Братя Даскалови е за период 2016-2019
година и включва съответните приоритети, действия, възможни източници за финансиране,
както и очакваните резултати.
Други изказвания не се направиха и ОбС взе следното
РЕШЕНИЕ
№ 34
На основание чл.21, ал. 1, т.12 и ал.2 от ЗМСМА, във връзка с чл. 44, ал. 5 от същия
закон, Общински съвет Братя Даскалови приема Програма за управление на община Братя
Даскалови за периода 2016-2019 година.
В гласуването участваха 13 общински съветници, от които със „за” – 13, „против” –
0, „ въздържал се” – 0. Приема се.
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ТОЧКА ЧЕТВЪРТА
Приемане на Програма за управление и разпореждане с имоти – общинска
собственост в община Братя Даскалови през 2016 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 разясни, че съгласно разпоредбите на чл.8,ал.9 от Закона за
общинската собственост Общински съвет приема годишна програма за управление и
разпореждане с имотите – общинска собственост по предложение на кмета на общината.
Тя може да бъде актуализирана през годината, когато при необходимост се
извършва и актуализация на общинския бюджет.
Програмата съдържа прогноза за очакваните приходи, свързани с придобиването,
управлението и разпореждането с имоти – общинска собственост, описание на имотите,
които общината има намерение да предложи за продажба, под наем, аренда или за
учредяване на ограничени вещни права.
Катя Иванова – общински съветник предлага в бъдеще решенията за актуализация
на Програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост и докладните
за имотите, които общината има намерение да предложи за продажба, под наем, аренда или
за учредяване на ограничени вещни прав да са в отделни докладни записки .
Иван Жеков – общински съветник каза, че отново има нарушение на чл.73 от
правилника на ОбС - „Проектът за решение се обсъжда и гласува, след като общинският
съвет изслуша становището на комисията и становището на вносителя”-няма становище на
комисията и г-н Танев за пореден път отсъства от заседание на Общински съвет. Съгласно
чл.61, ал.2, т.2 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Братя
Даскалови, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация „Явно
гласуване се извършва чрез: поименно извикване по азбучен ред с отговаряне с „да”, „не”,
„въздържал се” – което не се спазва – допълни г-н Жеков.
Други изказвания не се направиха и ОбС взе следното
РЕШЕНИЕ
№ 35
На основание чл.21, ал.1, т.12 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, Общински съвет приема Програмата за управление и разпореждане с имоти общинска собственост на Община Братя Даскалови за 2016 година, съгласно Приложение №
1.
В гласуването участваха 13 общински съветници, от които със „за” – 12, „против” –
1, „ въздържал се” – 0. Приема се.
ТОЧКА ПЕТА
Приемане на Общински анализ на ситуацията и оценка на потребностите в община
Братя Даскалови, 2015 г.
Докладва: Галина Радева – зам.-кмет на общината
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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 във връзка със стартиране на дейностите по
изготвяне на Областна стратегия за развитие на социалните услуги в област Стара Загора
/2016-2020 г./ е необходимо всяка община да изготви аналитичен доклад, включващ анализ
на ситуацията и оценка на потребностите. Докладът трябва да е приет с Решение на
Общински съвет Братя Даскалови и своевременно да бъде изпратен в Областна
администрация Стара Загора.
Други изказвания не се направиха и ОбС взе следното
РЕШЕНИЕ
№ 36
На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, във връзка с дейностите по изготвяне на
Областна стратегия за развитие на социалните услуги в област Стара Загора /2016-2020 г./,
Общински съвет Братя Даскалови приема Доклад - Общински анализ на ситуацията и
оценка на потребностите в община Братя Даскалови, 2015 г.
В гласуването участваха 13 общински съветници, от които със „за” – 13, „против” –
0, „ въздържал се” – 0. Приема се.
ТОЧКА ШЕСТА
Приемане на Годишен план за младежта 2016 на община Братя Даскалови.
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 разясни, че в плана за младежта за 2016 се определя визията и
приоритетите на общинската политика за младите хора, насочен е към подобряване
качеството на живот, чрез създаване на механизми за инвестиране в младежта като значим
социален капитал. Стратегическите цели заложени в документа, са свързани с насърчаване
икономическата активност и кариерно развитие на младите хора, подобряване на достъпа до
информация и качествени услуги, насърчаване здравословния начин на живот, развитие на
младежкото доброволчество,развитие на междукултурния диалог, повишаване ролята на
младите хора в превенцията на престъпността.
Общинският план за младежта 2016 г. е разработен въз основа на планираните
инициативи на Общинска администрация, читалища, социални институции и др. В периода
на реализация на дейностите, наблюдението на плана и координацията между ангажираните
институции, ще бъде осъществена от експерти от Общинска администрация и в резултат, ще
бъде изготвен годишен отчет на плана.
Годишният план за младежите на Община Братя Даскалови е отворен и подлежи на
актуализация и конкретизация.
Иван Жеков – общински съветник каза, че ще гласува „против” и обоснова
мотивите си с факта, че в дейност „Подобряване на материалната база чрез изграждане на
спортни площадки” същите не са включени в Инвестиционната програма на общината.
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Петко Михайлов – председател на ОбС поясни, че в много населени места има
оборудвани фитнес-клубове на закрито, в няколко села има и площадки. Допълни, че
Годишният план за младежта е отворен и може да се актуализира.
Други изказвания не се направиха и ОбС взе следното
РЕШЕНИЕ
№ 37
На основание чл.21, ал.1, т. 23 от ЗМСМА и във връзка с чл.15 и чл. 16 от Закона за
младежта приема Годишен план за младежта 2016 на община Братя Даскалови.
В гласуването участваха 13 общински съветници, от които със „за” – 9, „против” –
2, „ въздържал се” – 2. Приема се.
ТОЧКА СЕДМА
Приемане план за работата на Общински съвет Братя Даскалови за І-то
шестмесечие на 2016 година.
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 поясни, че в чл.40 от Правилника за организацията и дейността
на Общински съвет Братя Даскалови, неговите комисии и взаимодействието му с
общинската администрация е предвидено приемане на тематичен план за заседанията на
съвета и график за провеждането им за шестмесечен период, в съответствие с приетите
приоритети.
Тематичният план за шестмесечието няма изчерпателен характер, но следва логиката
на задължителните въпроси, които общинският съвет е длъжен да разглежда във връзка с
изпълнение на нормативните актове.
Графикът за заседанията на общинския съвет е съобразен със сроковете, предвидени
в Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Братя Даскалови, неговите
комисии и взаимодействието му с общинската администрация относно внасянето,
разглеждането и обсъждането на проектите за решения.
Приемането на плана и графика за провеждане на заседанията цели осигуряване на
ритмичност и предварително планиране на дейността на съвета за по-добра предварителна
подготовка и информираност на общинските съветници, както и доброто взаимодействие с
общинската администрация.
Други изказвания не се направиха и ОбС взе следното
РЕШЕНИЕ
№ 38
На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА и чл.40 от Правилникa за организацията и
дейността на Общински съвет Братя Даскалови, неговите комисии и взаимодействието му с

19

общинската администрация приема план за работата на Общински съвет Братя Даскалови за
І-то шестмесечие на 2016 година, съгласно Приложение 1.
В гласуването участваха 13 общински съветници, от които със „за” – 13, „против” –
0, „ въздържал се” – 0. Приема се.
ТОЧКА ОСМА
Приемане на отчета за дейността на МКБППМН на община Братя Даскалови за
2015 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 на основание чл.7, ал.2 от Закона за борба с
противообществените прояви се предлага отчета за изпълнение на дейността на Местната
комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни при община
Братя Даскалови за 2015 г.
Иван Жеков – общински съветник разясни, че до избирането му за общински
съветник е работил като обществен възпитател в общината, запознат е с работата на
комисията, която от няколко месеца стои без председател и моли вносителя на докладната гн Танев да назначи заместник-кмет, който да поеме председателството на комисията.
Стоят Вълчев – общински съветник поясни, че като бивш председател на комисията
познава работата на МКБППМН, която окачестви като трудна поради факта, че 80 % от
децата в училищата са роми, подчерта важността на участие на юрист в работата на
комисията и апелира да бъде назначен на щат в общината.
Други изказвания не се направиха и ОбС взе следното
РЕШЕНИЕ
№ 39
На основание чл.21, ал.1, т.23 и във връзка с чл. 21, ал.2 от ЗМСМА, Общински
съвет Братя Даскалови приема отчета за дейността на МКБППМН при Община Братя
Даскалови за 2015 г.
В гласуването участваха 13 общински съветници, от които със „за” – 13, „против” –
0, „ въздържал се” – 0. Приема се.
ТОЧКА ДЕВЕТА
Избор на представител на община Братя Даскалови, област Стара Загора в състава
на Областния съвет за развитие на област Стара Загора.
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 в съответствие със Закона за регионално развитие в
област Стара Загора е създаден Областен съвет за развитие. Негови членове са кметовете на
общините в областта, по един представител на общинския съвет на всяка община, делегиран
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представител на регионалните сдружения на общините на територията на областта,
делегиран представител на областните структури на национално представените организации
на работодателите и на работниците и служителите.
Други изказвания не се направиха и ОбС взе следното
РЕШЕНИЕ
№ 40
1. На основание чл.21, ал.1, т.15 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация определя Петко Михайлов Михайлов - председател на ОбС за представител
в състава на Областния съвет за развитие на област 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 Тодорова – „за”
7. Таньо Стоянов Стоянов – „за”
8. Таньо Тотев Танев – „за”
9. Стоян Колев Вълчев – „за”
10. Спас Запрянов Пеев – „за”
11. Иван Димитров Жеков – „за”
12. Радка Стоилова Караджова – „за
13. Иван Петров Иванов – „за”
В гласуването участваха 13 общински съветници, от които със „за” – 13, „против” –
0, „ въздържал се” – 0. Приема се.
ТОЧКА ДЕСЕТА
Отпускане на еднократна финансова помощ на жител на с. Черна гора, ул.
„Синчец” № 1А
Докладва: Петко Михайлов – председател на ОбС
Петко Михайлов – председател на ОбС даде думата на Катя Иванова – председател
на комисията по „Икономическо и финансово развитие, европейски проекти”, която
разясни, че в Общински съвет Братя Даскалови е постъпило заявление с Вх. № 10-0097/04.12.2015 г. от Илия Костов Иванов от с. Черна гора, който е безработен и е на социално
подпомагане. Желае да му бъде отпусната еднократна финансова помощ за лечение на
съпругата му Кера Дончева Иванова, страдаща от исхемичен мозъчен инсулт. От м.
февруари 2011 г. е с повишени стойности на артериално налягане, лесна уморяемост,
увреждане на способността да се координират движенията, необходими за нормалното
ходене. Същата е с 56% трайно намалена работоспособност.
Финансовата помощ е необходима за консултации при специалист и закупуване на
лекарства.
Други изказвания не се направиха и ОбС взе следното
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РЕШЕНИЕ
№ 41
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 150(сто
и петдесет) лева на Илия Костов Иванов от с. Черна гора за лечение на съпругата му Кера
Дончева Иванова - 60 г.
2. Средствата да се изплатят от бюджета на община Братя Даскалови.
В гласуването участваха 13 общински съветници, от които със „за” – 13, „против” –
0, „ въздържал се” – 0. Приема се.
ТОЧКА ЕДИНАДЕСЕТА
Отпускане на еднократна финансова помощ на жител на с.Черна гора
Докладва: Петко Михайлов – председател на ОбС
Петко Михайлов – председател на ОбС даде думата на Катя Иванова – председател
на комисията по „Икономическо и финансово развитие, европейски проекти”, която поясни,
че в Общински съвет Братя Даскалови е постъпило заявление с Вх. № 10-00-111/14.12.2015
г. от Ганка Венциславова Атанасова от с. Черна гора. Желае да и бъде отпусната еднократна
финансова помощ за закупуване на лекарства. Същата е безработна. Помощта, която
получава е недостатъчна за провеждане на необходимата терапия. От месец април 2009 г. е
лекувана по повод остър миокарден инфаркт, на редовно наблюдение при кардиолог и
системно поддържащо лечение. От години страда от психично заболяване(шизофрения), с
конфликтни отношения, не общува извън семейството. Води се на учет към Център за
психично здраве-Стара Загора, провеждала е неколкократно стационарно лечение.
Финансовата помощ е необходима за консултации при специалисти и закупуване на
лекарства.
Други изказвания не се направиха и ОбС взе следното
РЕШЕНИЕ
№ 42
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 100(сто)
лева на Ганка Венциславова Атанасова – 48 г. от с. Черна гора.
2. Средствата да се изплатят от бюджета на община Братя Даскалови.
В гласуването участваха 13 общински съветници, от които със „за” – 13, „против” –
0, „ въздържал се” – 0. Приема се.
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ТОЧКА ДВАНАДЕСЕТА
Отпускане на еднократна финансова помощ на жител на с. Гранит.
Докладва: Петко Михайлов – председател на ОбС
Петко Михайлов – председател на ОбС даде думата на Катя Иванова – председател
на комисията по „Икономическо и финансово развитие, европейски проекти”, която каза, че
в Общински съвет Братя Даскалови е постъпило заявление с Вх. № 10-00-120/17.12.2015 г.
от Иван Стоянов Чакъров от с. Гранит, ул. „Пламък” 1а. Страда от туморна формация в
десен бъбрек. На 29.06.2015 г. е извършена оперативна интервенция с взет материал за
изследване, след което е насочен към Диспансер за онкологични заболявания. Проведени са
три курса на химиотерапия, но без резултат. Близките му се обръщат към турската болница
Анадолу, от където дават надежда, но за лечението му са необходими 20 000 лева.
Други изказвания не се направиха и ОбС взе следното
РЕШЕНИЕ
№ 43
На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА и чл.2, ал.1 от Правилника за реда и
начина на предоставяне на еднократна безвъзмездна финансова помощ на жители на община
Братя Даскалови, Общински съвет Братя Даскалови реши:
1. Дава съгласие за отпускане на еднократна финансова помощ в размер на
200(двеста) лева на Иван Стоянов Чакъров от с. Гранит, ул. „Пламък” 1а.
2. Средствата да се изплатят от бюджета на община Братя Даскалови.
В гласуването участваха 13 общински съветници, от които със „за” – 13, „против” –
0, „ въздържал се” – 0. Приема се.
ТОЧКА ТРИНАДЕСЕТА
Отпускане на еднократна финансова помощ на Васил Стефанов Стойчев от с.
Гранит.
Докладва: Петко Михайлов – председател на ОбС
Петко Михайлов – председател на ОбС даде думата на Катя Иванова – председател
на комисията по „Икономическо и финансово развитие, европейски проекти”, която
разясни, че в Общински съвет Братя Даскалови е постъпило заявление с Вх. № 10-0025/18.01.2016 г. от Васил Стефанов Стойчев от с. Гранит, ул. „Светлина” № 1. Същият при
автомобилна катастрофа през м. август 2014 г. е получил фрактура на ляв крак и лява ръка.
До момента е претърпял седем операции, но му предстоят още. Следващата е планувана за
м. март 2016 г. за която са му необходими 1250 лв.
Състоянието на Васил Стойчев не му позволява да работи. Живее при баба си в с.
Гранит. Родителите му живеят в гр. Чирпан, но по семейни причини той не е при тях, а на
село.
Финансовата помощ е необходима за предстояща операция.
Други изказвания не се направиха и ОбС взе следното
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РЕШЕНИЕ
№ 44
На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА и чл.2, ал.1 от Правилника за реда и
начина на предоставяне на еднократна безвъзмездна финансова помощ на жители на община
Братя Даскалови, Общински съвет Братя Даскалови реши:
1. Дава съгласие за отпускане на еднократна финансова помощ в размер на
200(двеста) лева на Васил Стефанов Стойчев от с. Гранит, ул. „Светлина” № 1 за лечение.
2. Средствата да се изплатят от бюджета на община Братя Даскалови.
В гласуването участваха 13 общински съветници, от които със „за” – 13, „против” –
0, „ въздържал се” – 0. Приема се.
ТОЧКА ЧЕТИРИНАДЕСЕТА
Отдаване под наем на явен публичен търг на общинско помещение за търговска
дейност в с. Малък дол.
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 Община Братя Даскалови е собственик на имоти на бившата търговска сграда на с.Малък
Дол, която е закупила през 2015 година за нуждите на кметство с.Малък Дол. Сградата има
публичен характер, но в нея има обособено помещение със склад за търговска дейност,
което преди покупката от общината е изпълнявало функцията на магазин за хранителни
стоки.
Непосредствено преди продажбата на сградата, магазинът е затворен. Населението
няма от къде да се снабдява със стоки от първа необходимост.
Иван Жеков – общински съветник подчерта хронологията как сградата става
общинска собственост - продадена от предишния ОбС на общината, сега общината отдава
под наем за търговска дейност. Отново напомни, че съгласно чл. чл.61, ал.2, т.2 от
Правилника на Общински съвет Братя Даскалови „Явно гласуване се извършва чрез
поименно извикване по азбучен ред”.
Други изказвания не се направиха и ОбС взе следното
РЕШЕНИЕ
№ 45
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 ІІІ.
ОПИСАНИЕ НА ИМОТИТЕ, КОИТО ОБЩИНАТА ИМА НАМЕРЕНИЕ ДА
ПРЕДЛОЖИ ПОД НАЕМ НА ПУБЛИЧЕН ТЪРГ: Нова точка 14. Отдаване под наем на
общинско помещение за търговска дейност с площ от 90 кв.м./60 кв.м. – магазин и 30 кв.м. –
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склад/ в сградата на кметство с.Малък дол, построена в УПИ VІІ, кв.6 по плана на с.Малък
дол.
2. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.14, ал.7 и ал.8 от Закона за
общинската собственост и във връзка с чл.16 от Наредбата за реда за управление и
разпореждане с общинско имущество дава съгласието си за отдаване под наем на явен
публичен търг на общинско помещение за търговска дейност с площ от 90 кв.м./60 кв.м. –
магазин и 30 кв.м. – склад/ в сградата на кметство с.Малък дол, построена в УПИ VІІ, кв.6
по плана на с.Малък дол за срок 10 години и определя първоначална тръжна цена 25.00 лева
месечен наем без ДДС.
3. Упълномощава кмета на общината да проведе търга и сключи договор с
контрагента, спечелил търга.
Гласуваха поименно:
1. Петко Михайлов Михайлов – „за”
2. Катя Иванова Иванова – „за”
3. Георги Минков Колев – „за”
4. Иван Пенев Пенчев – „за”
5. Стойка Минчева Василева – „за”
6. Силвия Чавдарова Тодорова – „за”
7. Таньо Стоянов Стоянов – „за”
8. Таньо Тотев Танев – „за”
9. Стоян Колев Вълчев – „за”
10. Спас Запрянов Пеев – „за”
11. Иван Димитров Жеков – „за”
12. Радка Стоилова Караджова – „за
13. Иван Петров Иванов – „за”
В гласуването участваха 13 общински съветници, от които със „за” – 13, „против” –
0, „ въздържал се” – 0. Приема се.
ТОЧКА ПЕТНАДЕСЕТА
Отдаване под аренда на общинска земеделска земя в землището на с. Кольо
Мариново без търг.
Докладва: Галина Радева – зам.-кмет на общината
Петко Михайлов – председател на ОбС даде думата на Стоян Колев Вълчев –
председател на комисията по „Устройство на територията, земеделие, гори и екология”,
който поясни, че Община Братя Даскалови е собственик на имот № 049001 - Изоставена
нива от V-та категория в местността „Манаф тарла” с площ от 48,354 кв.м. по КВС на
с.Кольо Мариново. От възстановяването му на общината до този момент поради липса на
интерес не се обработва. Предвид това, че имота е сравнително голям по площ и към
настоящият момент към него е проявила интерес Гюлтен Федан Шабан от гр.Чирпан със
заявление с Вх.94-00-2/04.01.2016 година за отдаване под аренда за срок от 30 години се
предлага имота да бъде отдаден под аренда.
Катя Иванова – общински съветник поясни, че става въпрос за нива, която не се
обработва и предложи в изписване на решението да не се конкретизира - от „нива” в „друго
трайно насаждение”, за да не се ограничава наемателя.

25

Г-н Тотев – кметски наместник на с. Кольо Мариново поясни, че цялата местност
не се обработва, пожела да има повече арендатори и призова съветниците да гласуват
отдаването на имота под аренда.
Други изказвания не се направиха и ОбС взе следното
РЕШЕНИЕ
№ 46
1. На основание чл.21, ал.1 т.8 от ЗМСМА, чл.24а, ал.6, 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
на имот № 049001 - Изоставена нива от V-та категория в местността „Манаф тарла” с площ
от 48,354 кв.м. по КВС на с.Кольо Мариново на Гюлтен Федан Шабан от гр.Чирпан за срок
20 години за отглеждане на трайни насаждения на цена 15.00 лева на декар годишен наем,
както и съгласието си да промени начина на трайно ползване на имота, като всички разходи
по трасирането на имота и други документи са за сметка на Гюлтен Федан Шабан. След
изтичане на срока по договора Община Братя Даскалови не дължи обезщетение при
създаване на трайно насаждение от контрагента.
2. Упълномощава кмета на общината да сключи аренден договор с контрагента
Гюлтен Федан Шабан, считано от 01.10.2016 година и упълномощи същата да смени начина
на трайно ползване на имота.
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 Тодорова – „за”
7. Таньо Стоянов Стоянов – „за”
8. Таньо Тотев Танев – „за”
9. Стоян Колев Вълчев – „за”
10. Спас Запрянов Пеев – „за”
11. Иван Димитров Жеков – „за”
12. Радка Стоилова Караджова – „за
13. Иван Петров Иванов – „за”
В гласуването участваха 13 общински съветници, от които със „за” – 13, „против” –
0, „ въздържал се” – 0. Приема се.
ТОЧКА ШЕСТНАДЕСЕТА
Откриване на процедура за избор на оператор на язовирна стена за възлагане
стопанисването, поддръжката и експлоатацията на язовири и водоеми-публична общинска
собственост в селата Верен и Кольо Мариново.
Докладва: Галина Радева – зам.-кмет на общината
Петко Михайлов – председател на ОбС даде думата на Стоян Колев Вълчев –
председател на комисията по „Устройство на територията, земеделие, гори и екология”,
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който каза, че Община Братя Даскалови е собственик, съгласно актове за публична
общинска собственост на язовири, които към момента са свободни и с цел доброто им
стопанисване и правилна експлоатация съгласно Закона за водите и съпътстващите го
промени е необходимо същите да бъдат отдадени под наем на явен публичен търг за избор
на оператор на язовирна стена, съгласно изискванията на §12, точка 2 от Преходни и
заключителни разпоредби към Закон за изменение и допълнение на Закон за водите /ДВ,
бр.58/ 31.07.2015 год./
Това са:
1 .Язовир имот № 500050 от КВС на с.Верен , ЕКАТТЕ 10673, НТП: язовир, площ
на имота: 231,806 дка, при граници и съседи: Изток - Имот № 500231, Запад - Имот №
500224 и имот № 500226, Север - Имот № 039060 и имот № 039064 Юг - Имот № 500051,
АПОС № 61/23.06.2000 год., вписан в Агенция по вписванията гр.Чирпан.
2.Язовир имот № 500053 от КВС на с.Верен , ЕКАТТЕ 10673, НТП: язовир, площ
на имота: 88.182 дка, при граници и съседи: Изток - Имот № 500326 и имот № 500327 Запад
- Имот № 500324 , имот № 500038 и имот № 500325, Север - Имот № 010010 Юг - Имот №
500054, АПОС № 62/23.06.2000 год., вписан в Агенция по вписванията гр.Чирпан.
5.Язовир имот № 000486 от КВС на с.Кольо Мариново, ЕКАТТЕ 38100, НТП:
водна площ, площ на имота: 50,564 дка, при граници и съседи: Изток - Имот № 000304 Залесена нива, Запад - Имот № 000503 - Горска територия и имот № 000472 - Полски път,
Север - Имот № 000503 - Горска територия, Юг - Имот № 000307 - Насип, АПОС №
161/18.01.2002 год., вписан в Агенция по вписванията гр.Чирпан.
Иван Жеков – общински съветник отново напомни, че гласуването не е по азбучен
ред.
Други изказвания не се направиха и ОбС взе следното
РЕШЕНИЕ
№ 47
На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с §12, точка 2 от Преходни и
заключителни разпоредби към Закон за изменение и допълнение на Закон за водите /ДВ,
бр.58/ 31.07.2015 год./, Общински съвет гр.Братя Даскалови реши:
І. Открива процедура за избор на оператори на язовирна стена за възлагане
стопанисването, поддръжката и експлоатацията чрез предоставяне под наем на следните
язовири - публична общинска собственост:
1. Язовир имот № 500050 от КВС на с.Верен, ЕКАТТЕ 10673, НТП: язовир, площ
на имота: 231,806 дка, при граници и съседи: Изток - Имот № 500231, Запад - Имот №
500224 и имот № 500226, Север - Имот № 039060 и имот № 039064, Юг - Имот № 500051,
АПОС № 61/23.06.2000 год., вписан в Агенция по вписванията гр.Чирпан.
2. Язовир имот № 500053 от КВС на с.Верен, ЕКАТТЕ 10673, НТП: язовир, площ
на имота: 88.182 дка, при граници и съседи: Изток - Имот № 500326 и имот № 500327, Запад
- Имот № 500324, имот № 500038 и имот № 500325, Север - Имот № 010010, Юг - Имот №
500054, АПОС № 62/23.06.2000 год., вписан в Агенция по вписванията гр.Чирпан.
3. Язовир имот № 000486 от КВС на с.Кольо Мариново, ЕКАТТЕ 38100, НТП:
водна площ, площ на имота: 50,564 дка, при граници и съседи: Изток - Имот № 000304 –
Залесена нива,Запад - Имот № 000503 - Горска територия и имот № 000472 - Полски път,
Север - Имот № 000503 - Горска територия, Юг - Имот № 000307 - Насип, АПОС №
161/18.01.2002 год., вписан в Агенция по вписванията гр.Чирпан.
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П. Избора на оператор да се осъществи чрез провеждане на публичен търг с
явно наддаване по реда на глава осма от НРПУРОИ „Провеждане на публичен търг и
публично оповестен конкурс за отдаване под наем и разпореждане с общинско имущество”.
Ш. Определя начална тръжна цена за всеки отделен обект, описан в т.1 от
настоящото решение в размер на 10,00 /десет/ лева на декар без ДДС годишен наем.
ІV. Определя срок на договора за избор на оператор за възлагане стопанисването,
поддръжката и експлоатацията на язовирите /язовирните стени/ -10 /десет/ години.
V. Определя депозит за участие в търга- 500,00 /петстотин/ лева за всеки отделен
обект.
VІ. Специфичии условия към участниците в търга:
- участниците в търга да бъдат физическо лице-хидроспециалист или юридическо
лице, което разполага със служител-хидроспециалист за осъществяване на дейностите по
стопанисване, поддържане и есксплоатация на язовирни стени и на съоръженията към тях,
възложени му от община Братя Даскалови.
VII. Определя следните договорни условия:
7.1 След подписване на договора за избор на оператор на язовирна стена, същият се
задължава съгласно чл.50, ал.3, т.1 от Закон за водите да се снабди с разрешително за
ползване на воден обект, което се издава от кмета на община Братя Даскалови.
7.2 Операторът на язовирната стена се задължава да спазва изискванията на
Наредба 13 за условията и реда за осъществяване на техническа експлоатация на язовирните
стени и съоръженията към тях, приета с ДВ, бр.17 от 2004 год./както и Правилник за
правилна и безопасна експлоатация и поддържане на съоръженията от хидромелиоративната
инфраструктура, приет с ДВ, бр.97 от 02.11.2004 год./
7.3 Операторът на язовирната стена се задължава да спазва нормативните актове по
опазване на околната среда с цел опазване на водния ресурс и на екосъобразното и
рационалното му използване, санитарно-хигиенните и ветеринарно-медицинските
изисквания.
7.4 Операторът на язовирната стена се задължава да поеме за своя сметка разходите
по други мероприятия за изпълнение на предписания от специализираните контролни
органи, свързани с обезопасяването и сигурността на язовира.
VІІІ. Задължава кмета на общината, в случай на необходимост, до провеждане
на търговете за избор на оператор за възлагане стопанисването, поддръжката и
експлоатацията на язовирите и водоемите, да се снабди със становище от дирекция
„Хидромелиорации” при Министерство на земеделието и храните.
ІХ. Делигира право на кмета на общината да извърши необходимите действия по
провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на гореописаните
имоти.
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 Тодорова – „за”
7. Таньо Стоянов Стоянов – „за”
8. Таньо Тотев Танев – „за”
9. Стоян Колев Вълчев – „за”
10. Спас Запрянов Пеев – „за”
11. Иван Димитров Жеков – „за”
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12. Радка Стоилова Караджова – „за
13. Иван Петров Иванов – „за”
В гласуването участваха 13 общински съветници, от които със „за” – 13, „против” –
0, „ въздържал се” – 0. Приема се.
ТОЧКА СЕДЕМНАДЕСЕТА
Отдаване под наем на общински имоти /УПИ/ в с. Верен и с. Гранит на явен
публичен търг.
Докладва: Галина Радева – зам.-кмет на общината
Петко Михайлов – председател на ОбС даде думата на Стоян Колев Вълчев –
председател на комисията по „Устройство на територията, земеделие, гори и екология”,
който разясни, че Община Братя Даскалови разполага със свободни общински парцели,
които могат да се отдават под наем при наличието на проявен интерес. На два такива
парцела в с.Верен договорът за наемането им изтича на 11.02.2016 година и наемателят им
желае отново да бъдат отдадени под наем на публичен търг. В с. Гранит също има отдадени
такива общински парцели, но поради смърт на наемателя същите остават свободни .Има
проявен интерес за наемането им.
Други изказвания не се направиха и ОбС взе следното
РЕШЕНИЕ
№ 48
І. На основание чл.21, ал.1 т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл.14, ал.3 от Наредбата за
реда за придобиване управление и разпореждане с общинско имущество на Община Братя
Даскалови, Общински съвет дава съгласието си за предоставяне под наем за срок 10 години
на явен пулбичен търг на определената първоначална тръжна цена 26.00 лева годишен наем
на декар на следните имоти:
1. УПИ І, кв.94 по плана на с.Верен с площ от 780 кв.м., отреден за „ИЖС”
2. УПИ ХІІ, кв.94 по плана на с.Верен с площ от 1030 кв.м., отреден за „ИЖС”
3. УПИ ІV, кв.89 по плана на с.Гранит с площ от 760 кв.м, отреден за „ИЖС”
4. УПИ V, кв.89 по плана на с.Гранит с площ от 740 кв.м., отреден за „ИЖС”
5. УПИ VІ, кв.89 по плана на с.Гранит с площ от 780 кв.м., отреден за „ИЖС”
6. УПИ VІІ, кв.89 по плана на с.Гранит с площ от 780 кв.м., отреден за „ИЖС”
ІІ. Упълномощава кмета на общината да проведе търга и сключи договор със
спечелилите търга участници
Гласуваха поименно:
1. Петко Михайлов Михайлов – „за”
2. Катя Иванова Иванова – „за”
3. Георги Минков Колев – „за”
4. Иван Пенев Пенчев – „за”
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5. Стойка Минчева Василева – „за”
6. Силвия Чавдарова Тодорова – „за”
7. Таньо Стоянов Стоянов – „за”
8. Таньо Тотев Танев – „за”
9. Стоян Колев Вълчев – „за”
10. Спас Запрянов Пеев – „за”
11. Иван Димитров Жеков – „за”
12. Радка Стоилова Караджова – „за
13. Иван Петров Иванов – „за”
В гласуването участваха 13 общински съветници, от които със „за” – 13, „против” –
0, „ въздържал се” – 0. Приема се.
ТОЧКА ОСЕМНАДЕСЕТА
Отдаване под аренда на общинска земеделска земя в землището на
с.Кольо Мариново на явен публичен търг.
Докладва: Галина Радева – зам.-кмет на общината
Петко Михайлов – председател на ОбС даде думата на Стоян Колев Вълчев –
председател на комисията по „Устройство на територията, земеделие, гори и екология”,
който каза, че Община Братя Даскалови е собственик на имоти:
1. Имот № 069001 - Нива от V-та категория в местността „Келника” с площ от
128,002 дка по КВС на с.Кольо Мариново
2. Имот № 071002 – Нива от V-та категория в местността „Джунджурова бахча” с
площ от 68.520 дка по КВС на с.Кольо Мариново
3. Имот № 073003 – Изоставена нива от V-та категория в местността „Излата” с
площ от 26,778 дка по КВС на с.Кольо Мариново
4. Имот № 073004 – Изоставена нива от V-та категория в местността „Излата” с
площ от 5,566 дка по КВС на с.Кольо Мариново
5. Имот № 070011 – Нива от V-та категория в местността „До кошарите” с площ от
26,818 дка по КВС на с.Кольо Мариново
Първият и вторият имоти се обработват през текущата стопанска година . За тях
има писмено искане от контрагента за прекратяване на договора от 01.10.2016 година.
Части от останалите три имота са обработвани през текущата 2015/2016 година с
едногодишен договор, който същото изтича към 01.10.2016 година.
Други изказвания не се направиха и ОбС взе следното
РЕШЕНИЕ
№ 49
І. На основание чл.21, ал.1 т.8 от ЗМСМА , чл.24а, ал.5 от ЗСПЗЗ, във връзка с чл.5,
ал.1 от Наредбата за стопанисване и управление на земеделските земи от ОПФ на Община
Братя Даскалови, Общински съвет дава съгласието си за предоставяне под аренда на
пулбичен търг следните имоти:
1. Имот № 069001 - Нива от V-та категория в местността „Келника” с площ от
128,002 дка по КВС на с.Кольо Мариново за срок от 20 години на първоначално
определената тръжна цена от 15.00 лева на декар годишен наем.
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2. Имот № 071002 – Нива от V-та категория в местността „Джунджурова бахча” с
площ от 68.520 дка по КВС на с.Кольо Мариново за срок от 20 години на първоначално
определената тръжна цена от 15.00 лева на декар годишен наем.
3. Имот № 073003 – Изоставена нива от V-та категория в местността „Излата” с
площ от 26,778 дка по КВС на с.Кольо Мариново за срок от 20 години на първоначално
определената тръжна цена от 15.00 лева на декар годишен наем.
4. Имот № 073004 – Изоставена нива от V-та категория в местността „Излата” с
площ от 5,566 дка по КВС на с.Кольо Мариново за срок от 20 години на първоначално
определената тръжна цена от 15.00 лева на декар годишен наем.
5. Имот № 070011 – Нива от V-та категория в местността „До кошарите” с площ от
26,818 дка по КВС на с.Кольо Мариново за срок от 20 години на първоначално определената
тръжна цена от 15.00 лева на декар годишен наем.
ІІ. Упълномощава кмета на общината да сключи
договор за аренда с
контрагентите, спечелили търга, 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 Тодорова – „за”
7. Таньо Стоянов Стоянов – „за”
8. Таньо Тотев Танев – „за”
9. Стоян Колев Вълчев – „за”
10. Спас Запрянов Пеев – „за”
11. Иван Димитров Жеков – „за”
12. Радка Стоилова Караджова – „за
13. Иван Петров Иванов – „за”
В гласуването участваха 13 общински съветници, от които със „за” – 13, „против” –
0, „ въздържал се” – 0. Приема се.
ТОЧКА ДЕВЕТНАДЕСЕТА
Приемане финансиране транспортните разходи на ученици над 16 години от
община Братя Даскалови.
Докладва: Иван Танев – кмет на общината
Петко Михайлов – председател на ОбС даде думата на Катя Иванова – председател
на комисията по „Икономическо и финансово развитие, европейски проекти”, която
разясни, че в годишния план за младежта за 2016 г. в изпълнение на стратегическа цел № 1
/Създаване на привлекателна среда за развитие на младите хора и оперативна цел –
осигуряване на ефективен достъп до образование, обучение и информация/, като дейност
сме заложили да плащаме на 100 % пътните разходи на ученици с отлични резултати, които
се обучават в гр. Чирпан. Всеки срок те представят служебна бележка от директора на
съответното училище за успех, както и че продължават обучението си.

31

Иван Жеков – общински съветник попита има ли такъв ученик, за да отправи лично
жест към него, „това е похвално, чудесно е, че стимулираме подобни неща, наясно съм с
пътуването на учениците и зная, че ПГСС отпуска безплатен транспор”.
Радослава Колева – мл. спец. „ОКВ” поясни, че има и други ученици, напр. от с.
Мирово, но там има осигурен транспорт. Ученикът на който се заплащат транспортните
разходи в размер 100 лева е от с. Братя Даскалови и е с отличен успех. Семейството му е в
затруднено положение и не може да го издържа. „Инвестира се в това, което има потенциал”
– допълни г-жа Колева.
Други изказвания не се направиха и ОбС взе следното
РЕШЕНИЕ
№ 50
На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и във връзка с чл.15 и чл. 16 от Закона за младежта,
Общински съвет – Братя Даскалови реши:
1. Приема да финансира на 100 % транспортните разходи на ученици,
навършили 16 години, които се обучават в гр. Чирпан при следните условия:
невъзможност да ползват безплатно пътуване с ученически автобуси
учениците да имат отличен успех, удостоверен от директора на учебното
заведение за всеки срок.
В гласуването участваха 13 общински съветници, от които със „за” – 13, „против” –
0, „ въздържал се” – 0. Приема се.
ТОЧКА ДВАДЕСЕТА
Определяне размера на месечните трудови възнаграждения на кмета на общината и
кметовете на кметства.
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 съгласно чл. 21, ал.1, т 5 от ЗМСМА, Общинския съвет определя размера на
трудовите възнаграждения на кметовете в рамките на действащата нормативна уредба и
средствата за работна заплата на персонала по предложение на кмета на общината. С
Постановление на МС № 67 от 2010 година, изменено през 2014 година са определени
минималните и максималните месечни размери на основните месечни заплати на кмет на
община и кметове на кметства. Предлагаме заплатите на кметовете на кметства да бъдат
разделени на две групи:
- Кмет на кметство до 500 жители.
- Кмет на кметство от 500 жители до 1000 жители
- Кмет на кметство над 1000 жители
Иван Жеков – общински съветник каза, че е последователен по темата, радва се, че
г-н Танев е чул идеите му и допълни, че разликата във формулата е същата. Липсват
възнагражденията на кметските наместници и вмъкна, че представителните на кмета са
5 000 лева и ползва служебен транспорт. Пожела и следващите години да се запази
увеличението.
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Петко Михайлов – председател на ОбС поясни, че г-н Танев е уведомил кметовете
за увеличението на заплатите им още преди Нова година и допълни: „Господин Жеков да не
си слага медал”.
Други изказвания не се направиха и ОбС взе следното
РЕШЕНИЕ
№ 51
1. На основание чл.21, ал.1, т. 5 от ЗМСМА определя размера на основните месечни
работни заплати на кмет на община и кметове на кметства в Община Братя Даскалови,
съгласно приложение № 1
В гласуването участваха 13 общински съветници, от които със „за” – 13, „против” –
0, „ въздържал се” – 0. Приема се.
ТОЧКА ДВАДЕСЕТ И ПЪРВА
Приемане на План за действие на община Братя Даскалови за интегриране на
българските граждани от ромски произход и други граждани в уязвимо социално
положение, живеещи в сходна с ромите ситуация за 2016 г.
Докладва: Галина Радева – зам.-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 с Решение на Народното събрание от 1 март
2012 г. бе приета Национална стратегия на Република България за интегриране на ромите
2012-2020 г. Разработен е и План за действие към Стратегията, който е структуриран за
изпълнение в периода : 2012-2014, 2014-2020 г.
В изпълнение на Националната стратегията бе изготвена Областна стратегия за
интегриране на ромите в област Стара Загора (2013-2020).
Във връзка с изпълнение на Областната стратегия за интегриране на българските
граждани от ромски произход и други граждани в уязвимо социално положение и съгласно
Рамковото споразумение за равноправно интегриране на ромите е необходимо Община
Братя Даскалови да приеме План за действие за интегриране на българските граждани от
ромски произход и други граждани в уязвимо социално положение за 2016 г.
Други изказвания не се направиха и ОбС взе следното
РЕШЕНИЕ
№ 52
1. На основание чл.21, ал.1, т.12 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация приема План за действие на община Братя Даскалови за интегриране на
българските граждани от ромски произход и други граждани в уязвимо социално
положение, живеещи в сходна с ромите ситуация за 2016 г.
В гласуването участваха 13 общински съветници, от които със „за” – 13, „против” –
0, „ въздържал се” – 0. Приема се.
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ТОЧКА ДВАДЕСЕТ И ВТОРА
Субсидиране на обществени пътнически превози по нерентабилни автобусни
линии.
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
на територията на община Братя Даскалови се извършва обществен превоз на пътници чрез
четири линии от Областна транспортна схема, като само една от линиите е от квотата на
община Братя Даскалови. Поради нерентабилност на превозите на откритите обществени
поръчки за превозвачи не се явяват кандидати. Това ще доведе до пълно лишаване на цялото
население на общината от автобусен превоз. Съгласно чл.70 от Наредбата за условията и
реда за предоставяне на средства за компенсиране на намалените приходи от прилагането на
цени за обществени пътнически превози по автомобилния транспорт, предвидени в
нормативните актове за определени категории пътници, за субсидиране на обществени
пътнически превози по нерентабилни автобусни линии във вътрешноградския транспорт и
транспорта в планински и друти райони и за издаване на превозни документи за извършване
на превози (Обн.-ДВ, бр.51 от 07.07.2015 г.), Приета с ПМС № 163 от 29.06.2015 г.)
общината може да компенсира превозвачите за извършване на превоз на пътници по
нерентабилни автобусни линии със средства от собствени приходи в общинския бюджет.
Стоян Вълчев – поясни, че по сигнал на кметове и кметски наместници някои
автобуси не влизат в селата и предлага да се осъществява постоянен контрол.
Иван Павлов – кметски наместник на с. Малко Дряново попита автобуса за ГНС ще
влиза ли и в неговото село?
Иван Жеков – общински съветник предлага да се отложи гласуването на точката, за
да се изготви анализ, да се знае как се определя стойността за един километър пробег.
„Напр. автобуса за с. Гранит сутринта е пълен с учители”-допълни г-н Жеков и отново
предложи комисиите да излязат със становища.
Петко Михайлов – председател на ОбС каза, че докладната записка е съобразена с
нормативните документи и с бюджета на общината.
Други изказвания не се направиха и ОбС взе следното
РЕШЕНИЕ
№ 53
На осн. чл. 17 и чл.21, ал.1, т.6 и т.23 от ЗМСМА и във връзка с чл.70 от Наредбата
за условията и реда за предоставяне на средства за компенсиране на намалените приходи от
прилагането на цени за обществени пътнически превози по автомобилния транспорт,
предвидени в нормативните актове за определени категории пътници, за субсидиране на
обществени пътнически превози по нерентабилни автобусни линии във вътрешноградския
транспорт и транспорта в планински и други райони и за издаване на превозни документи за
извършване на превози, Общински съвет Братя Даскалови реши:
Определя субсидия в размер на 0,50 лв. за един километър пробег по следните
нерентабилни автобусни линии:
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1.
Областна транспортна схема:
>
Автобусна линия Чирпан- Гранит
>
Автобусна линия Чирпан- Православ
>
Автобусна линия Чирпан-Горно Ново село - Братя Даскалови
2.
Общинска транспортна схема:
>
Автобусна линия Братя Даскалови - К. Мариново – Славянин - Братя
Даскалови
Автобусните линии от Областната транспортна схема се субсидират само за пробега
на територията на община Братя Даскалови.
Действително изминатият пробег се отчита ежемесечно от превозвачите с Отчет за
всички автобусни линии, които изпълняват.
Решението влиза в сила от 01.01.2016 г.
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 Тодорова – „за”
7. Таньо Стоянов Стоянов – „за”
8. Таньо Тотев Танев – „за”
9. Стоян Колев Вълчев – „за”
10. Спас Запрянов Пеев – „за”
11. Иван Димитров Жеков – „против”
12. Радка Стоилова Караджова – „против”
13. Иван Петров Иванов – „за”
В гласуването участваха 13 общински съветници, от които със „за” – 11, „против” –
2, „ въздържал се” – 0. Приема се.

След изчерпване на дневния ред заседанието бе закрито в 13.00 часа.

ПРОТОКОЛИСТ:______________
/ Ж. ЖЕЛЕВА/

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОбС__________
/П МИХАЙЛОВ/
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