
           ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - БРАТЯ ДАСКАЛОВИ 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

№ 289 

 

от 23.06.2017 г. 

 

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 Гинка Иванова Барзова от с. Оризово за закупуване на лекарства. 

2. Средствата да се изплатят от бюджета на Община Братя Даскалови. 

 

 

 

 

 

 

    Общ брой съветници – 13. Брой присъствали на гласуването – 13. Брой 

гласували „за” – 13, „против” – 0 , „въздържал се” – 0. Приема се. 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОбС_____________                  

                                          /П. МИХАЙЛОВ/ 

 

 

 

 

 

 



           ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - БРАТЯ ДАСКАЛОВИ 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

№ 290 

 

от 23.06.2017 г.         

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 Боян Бойков Димитров от с. Оризово за закупуване на лекарства и явяване 

на ТЕЛК. 

2. Средствата да се изплатят от бюджета на Община Братя Даскалови. 

 

 

 

 

 

 

 

    Общ брой съветници – 13. Брой присъствали на гласуването – 13. Брой 

гласували „за” – 13, „против” – 0 , „въздържал се” – 0. Приема се. 

 

 

 

        ПРЕДСЕДАТЕЛ ОбС_______________                  

                                    /П. МИХАЙЛОВ/ 

 

 



           ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - БРАТЯ ДАСКАЛОВИ 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

№ 291 

 

от 23.06.2017 г.         

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. Не дава съгласие за отпускане на еднократна финансова помощ на Димитър 

Велев Християнов от с. Черна гора.  

 

 

 

 

 

 

 

     Общ брой съветници – 13. Брой присъствали на гласуването – 13. Брой 

гласували „за” – 13, „против” – 0 , „въздържал се” – 0. Приема се. 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОбС_____________                  

                   /П. МИХАЙЛОВ/ 

 

 

 

 

 

 



           ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - БРАТЯ ДАСКАЛОВИ 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

№ 292 

 

от 23.06.2017 г.         

       На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от Закона за местното самоуправление и местната 

администрация и чл. 40 от Правилникa за организацията и дейността на Общински 

съвет - Братя Даскалови, неговите комисии и взаимодействието му с общинската 

администрация Общински съвет – Братя Даскалови реши: 

 

1. Приема План за работа на Общински съвет - Братя Даскалови  за второто 

шестмесечие на 2017г., съгласно Приложение 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Общ брой съветници – 13. Брой присъствали на гласуването – 13. Брой гласували „за” 

– 11, „против” – 2, „въздържал се” – 0. Приема се. 

   

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОбС_____________                  

                                          /П. МИХАЙЛОВ/ 

 

 

 



           ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - БРАТЯ ДАСКАЛОВИ 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

№ 293 

 

от 23.06.2017 г. 

 

    1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с чл. 37в, ал. 10 от ЗСПЗЗ,  

Общински съвет дава съгласието си за отдаване под наем на части от имоти и имоти, 

представляващи общинска зем.земя и проект на полски пътища за една стопанска 

година без търг - 2017/2018 година във всички населени места на община Братя 

Даскалови, на ползватели на зем.земи, участващи в споразумения по чл.37в, ал. 1 от 

ЗСПЗЗ по тяхно искане, отправено със заявление до кмета на общината.  

                2. Упълномощава кмета на общината да сключи  договори с наемателите за 

стопанската 2017/2018 година.  

Гласуваха поименно: 

1. Петко Михайлов Михайлов – „за” 

2. Катя Иванова Иванова – „за” 

3. Георги Минков Колев – „за” 

4. Иван Пенев Пенчев – „за” 

5. Стойка Минчева Василева – „за” 

6. Силвия  Чавдарова Иванова – „за” 

7. Иван Петров Иванов – „за” 

8. Таньо Стоянов Стоянов – „за” 

9. Никола Вълев Будаков – „за” 

             10. Стоян Колев Вълчев – „за” 

             11. Спас Запрянов Пеев – „за” 

             12. Иван Димитров Жеков – „за” 

             13. Радка Стоилова Караджова – „за” 
 

    Общ брой съветници – 13. Брой присъствали на гласуването – 13. Брой 

гласували „за” – 13, „против” – 0 , „въздържал се” – 0. Приема се. 

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОбС_____________                  

                                          /П. МИХАЙЛОВ/ 



           ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - БРАТЯ ДАСКАЛОВИ 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

№ 294 

 

от 23.06.2017 г. 

      На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и във връзка с чл. 196, ал.3 от ЗПУО Общински 

съвет – Братя Даскалови реши : 

1. Приема Анализ за подкрепа на личностното развитие на децата и учениците в 

община Братя Даскалови 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Общ брой съветници – 13. Брой присъствали на гласуването – 13. Брой гласували „за” 

– 11, „против” – 0, „въздържал се” – 2. Приема се. 

 

 
ПРЕДСЕДАТЕЛ ОбС_____________                  

                                          /П. МИХАЙЛОВ/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



           ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - БРАТЯ ДАСКАЛОВИ 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

№ 295 

 

от 23.06.2017 г. 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от Закона за местното самоуправление и местната 

администрация , във връзка с чл. 140, ал. 1 от Закона за публичните финанси  и чл. 44 

от Наредба за условията и реда за съставяне на  бюджетната прогноза за местните 

дейности  за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на 

бюджета на Община Братя Даскалови, Общински съвет – Братя Даскалови реши: 

        1.Приема отчета  за касово изпълнение на бюджета към 31.12.2016 година както 

следва: 

1.1 По прихода    4997756 лв .      /Приложение 1/ 

 1.2 По разхода     4997756  лв .     /Приложение 2/ 

 

         2. Приема отчета на инвестиционната програма за 2016 година - Приложение 3 

         3. Приема отчета за изпълнението на сметките за средства от Европейския съюз- 

Приложение 4  

         4. През цялата 2016 година размерът на общинския дълг е 0 лв. 

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 – „въздържал се”  

             11. Спас Запрянов Пеев – „въздържал се” 

             12. Иван Димитров Жеков – „против” 

             13. Радка Стоилова Караджова – „против” 

  

Общ брой съветници – 13. Брой присъствали на гласуването – 13. Брой гласували „за” 

– 9, „против” – 2, „въздържал се” – 2. Приема се. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОбС_____________                  

                                          /П. МИХАЙЛОВ/ 



           ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - БРАТЯ ДАСКАЛОВИ 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

№ 296 

 

от 23.06.2017 г. 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА, чл. 124, ал. 1, 2, 3  и 4 от Закона за 

публичните финанси и чл. 36, ал.3 от Наредбата за условията и реда за съставяне на 

бюджетна прогноза за за местните дейности  за следващите три години, за съставяне, 

приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Братя Даскалови, Общинския 

съвет – Братя Даскалови реши: 

1. Приема промените по приходната и разходна част на бюджета /Приложение 1 

2. Приема актуализирания бюджет на общината за 2017г.  в размер на : 

     По приходите- 6 352 042  лв. 

     По разходите – 6 352 042 лв. 

 3. Приема актуализираната инвестиционна програма на Община Братя 

Даскалови за 2017 година в размер на  788132 лв. , съгласно  Приложение 2         

          4. Възлага на кмета на община Братя Даскалови  да извърши необходимата 

актуализация по бюджета на общината, свързана с изпълнение на т. 1 от решението. 

 

Гласуваха поименно: 

1. Петко Михайлов Михайлов – „за” 

2. Катя Иванова Иванова – „за” 

3. Георги Минков Колев – „за” 

4. Иван Пенев Пенчев – „за” 

5. Стойка Минчева Василева – „за” 

6. Силвия  Чавдарова Иванова – „за” 

7. Иван Петров Иванов – „за” 

8. Таньо Стоянов Стоянов – „за”  

9. Никола Вълев Будаков – „за” 

             10. Стоян Колев Вълчев – „за”  

             11. Спас Запрянов Пеев – „за” 

             12. Иван Димитров Жеков – „против” 

             13. Радка Стоилова Караджова – „против” 

  

Общ брой съветници – 13. Брой присъствали на гласуването – 13. Брой гласували „за” 

– 11, „против” – 2, „въздържал се” – 0. Приема се. 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОбС_____________                  

                                                  /П. МИХАЙЛОВ/  

                       



           ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - БРАТЯ ДАСКАЛОВИ 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

№ 297 

 

от 23.06.2017 г. 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, във връзка с чл. 109, ал. 1, т. 3, чл. 

110, ал.1 т. 3 и т.5, ал. 2  и  по реда на чл. 125,  ал.1  и чл. 124а, ал. 1  и  ал. 7 от Закона за 

устройство на територията: 

1. Общински съвет - Братя Даскалови разрешава  изработването на ПУП - ПЗ    

(подробен устройствен план – план за застрояване)  и Парцеларен план за Ел.връзка 

/при нужда/ на ПИ 075065, поради липса на застроителен план и възможност за бъдещо 

инвестиционно намерение: „Изграждане на Базова станция БС Оризово”  в землището 

на с.Оризово, общ.Братя Даскалови, обл.Стара Загора 

             2. Общински съвет - Братя Даскалови приема представеното Инвестиционно  

предложение – задание по реда на  чл. 125 и във връзка с чл. 8, ал. 2, чл. 9, ал. 2, чл. 12, 

ал. 2, чл. 108, ал. 1, чл. 109,  чл. 110, ал. 3, чл. 128, ал. 1 и във връзка с чл. 124  от ЗУТ от 

собственика на ПИ 075065 в качеството си на Инвеститор. 

 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. 

 

 

 

Общ брой съветници – 13. Брой присъствали на гласуването – 13. Брой гласували 

„за” – 13, „против” – 0, „въздържал се” – 0. Приема се. 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОбС_____________                  

                                          /П. МИХАЙЛОВ/ 

 

 



           ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - БРАТЯ ДАСКАЛОВИ 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

№ 298 

 

от 23.06.2017 г. 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, във връзка с чл. 109, ал. 1, т. 3, чл. 

110, ал. 1, т. 3 и т. 5, ал. 2  и  по реда на чл. 125,  ал. 1  и чл. 124а, ал. 1  и  ал. 7  от Закона 

за устройство на територията: 

  

       1. Общински съвет - Братя Даскалови разрешава изработването на ПУП - ПЗ 

(подробен устройствен план – план за застрояване) и Парцеларен план за Ел.връзка 

/при нужда / на част от ПИ 000413 – 100 кв.м. в югоизточната част на имота, поради 

липса на застроителен план и възможност за бъдещо инвестиционно намерение: 

„Изграждане на Базова станция GSM/ UMTS № 6292”  в землището на с. Гранит, общ. 

Братя Даскалови, обл. Стара Загора 

        2. Общински съвет - Братя Даскалови приема представеното Инвестиционно  

предложение – задание по реда на чл. 125 и във връзка с чл. 8, ал. 1, чл. 9, ал. 2, чл. 12, 

чл. 108, ал. 1, чл. 109,  чл. 110, ал. 3, чл. 124 от ЗУТ от Заявителя в качеството си на 

Инвеститор и наемател, съгласно Договор за наем  с Рег.№ 7/13.01.2017г. за част от ПИ 

000413 - 100кв.м. в югоизточната част на имота. 

       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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Общ брой съветници – 13. Брой присъствали на гласуването – 13. Брой гласували „за” – 

13, „против” – 0, „въздържал се” – 0. Приема се. 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОбС_____________                  

                                          /П. МИХАЙЛОВ/ 



           ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - БРАТЯ ДАСКАЛОВИ 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

№ 299 

 

от 23.06.2017 г. 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА и във връзка с чл. 11а от  Наредбата 

за изменение и допълнение на Наредба № 7 от 29.12.2000 г. на МОН за определяне броя 

на учениците в паралелките и в групите на училищата, детските градини и 

обслужващите звена /ДВ, бр. 27 от 2008 г., изм. -ДВ, бр. 17 от 28.02.2012 г. Общински 

съвет - Братя Даскалови реши: 

1. Дава съгласие за съществуване на паралелки с по-малко от 10 ученици в 

ОУ „Д-р Петър Берон” с. Мирово през учебната 2017/2018 година, както 

следва: една самостоятелна паралелка – VII клас, с 9 /девет/ ученици и 

една слята паралелка: ІII - ІV клас с 6 /шест/ ученици. За ОУ „Д-р Петър 

Берон” с. Мирово да бъдат осигурени допълнителни средства от общината 

за обезпечаване на учебния процес извън определените по единни 

разходни стандарти за съответната дейност, изчислени по реда на чл. 11, 

ал. 2, 3 и 4 от Наредбата за изменение и допълнение на Наредба № 7 от 

29.12.2000 г. за определяне броя на учениците в паралелките и в групите 

на училищата, детските градини и обслужващите звена, ДВ,  бр. 27 от 

2008 г. , изм. – ДВ, бр. 17 от 28.02.2012 г. в размер на 4 700 лв. /четири 

хиляди и седемстотин лева/. 

2. Дава съгласие за съществуване на самостоятелни паралелки с по-малко от 

10 ученици в ОУ „Г.С.Раковски” с. Партизанин през учебната 2017/2018 

година, както следва: І - ІІ клас със 7 /седем/ ученици, III - IV клас с  8 

/осем/ ученици и самостоятелна VІІ клас  с 9 /девет/ ученици. 

3. За ОУ „Г.С.Раковски” с. Партизанин да бъдат осигурени допълнителни 

средства от общината за обезпечаване на учебния процес извън 

определените по единни разходни стандарти за съответната дейност, 

изчислени по реда на чл. 11, ал. 2, 3 и 4 от Наредбата за изменение и 

допълнение на Наредба № 7 от 29.12.2000 г. за определяне броя на 

учениците в паралелките и в групите на училищата, детските градини и 

обслужващите звена, ДВ,  бр. 27 от 2008 г. , изм. – ДВ, бр. 17 от 28.02.2012 

г. в размер на 6 340 лв. /шест хиляди триста и четиредесет лева/. 

4. Дава съгласие за съществуване на паралелка с по-малко от 10 ученици в 

ОУ „П.К.Яворов” с. Гранит през учебната 2017/2018 г., както следва: VI – 

VII клас с 9 /девет / ученици. 

5. За ОУ „П.К.Яворов” с. Гранит да бъдат осигурени допълнителни средства 

от общината за обезпечаване на учебния процес извън определените по 

единни разходни стандарти за съответната дейност, изчислени по реда на 

чл. 11, ал. 2, 3 и 4 от Наредбата за изменение и допълнение на Наредба № 

7 от 29.12.2000 г. за определяне броя на учениците в паралелките и в 



групите на училищата, детските градини и обслужващите звена, ДВ,  бр. 

27 от 2008 г. , изм. – ДВ, бр. 17 от 28.02.2012 г. в размер на 2 226 лв. / две 

хиляди, двеста двадесет и шест лева/ 

6. Дава съгласие за съществуване на паралелка с по-малко от 10 ученици в 

СУ „Христо Ботев” с. Братя Даскалови през учебната 2017/2018 година, 

както следва: І -ІІІ клас с 6 /шест/ ученици. 

7. За СУ „Христо Ботев” с. Братя Даскалови да бъдат осигурени 

допълнителни средства от общината за обезпечаване на учебния процес 

извън определените по единни разходни стандарти за съответната 

дейност, изчислени по реда на чл. 11, ал. 2, 3 и 4 от Наредбата за 

изменение и допълнение на Наредба № 7 от 29.12.2000 г. за определяне 

броя на учениците в паралелките и в групите на училищата, детските 

градини и обслужващите звена, ДВ,  бр. 27 от 2008 г. , изм. – ДВ, бр. 17 от 

28.02.2012 г. в размер на 2 473 лв. /две хиляди четиристотин седемдесет и 

три лева/. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Общ брой съветници – 13. Брой присъствали на гласуването – 13. Брой гласували „за” – 

13, „против” – 0, „въздържал се” – 0. Приема се. 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОбС_____________                  

                                          /П. МИХАЙЛОВ/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



           ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - БРАТЯ ДАСКАЛОВИ 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

№ 300 

 

от 23.06.2017 г. 

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

реши: 

1. Дава съгласие автобуси марка: „Исузу Тюркуаз” с регистрационен номер СТ 

6421 ВТ, „Рено Мастер” с регистрационен номер СТ 7342 ВА и микробус марка 

„Пежо Боксер” с регистрационен номер СТ 7465 НН, собственост на Община 

Братя Даскалови, да се ползват на територията на Община Братя Даскалови, 

Република България и извън нея от Общинската администрация, читалищата, 

сдруженията с нестопанска цел, спортните клубове, неправителствените 

организации и др., които развиват общественополезна дейност, за времето, в 

което не извършват превоз на деца и ученици от oбщината. 

2. Дава съгласие автобус марка „Мерцедес Спринтер” с регистрационен номер СТ 

4382 ВТ и лек автомобил марка „Форд Транзит” с регистрационен номер СТ 

2452 ВМ, собственост на Община Братя Даскалови, да се ползват на територията 

на Община Братя Даскалови, Република България и извън нея от Общинската 

администрация, читалищата, сдруженията с нестопанска цел, спортните клубове, 

неправителствените организации и др., които развиват общественополезна 

дейност. 

3. Ползването на моторните превозни средства се разрешава след подаване на 

мотивирано писмено искане до Кмета на Община Братя Даскалови от 

представителите на заинтересованите страни, което съдържа: 

 

3.1 Вид на мероприятието; 

3.2 Място на провеждане на мероприятието; 

3.3 Време на провеждане на мероприятието – начало/край; 

3.4 Маршрут на пътуването; 

3.5 Разстояние в километри; 

3.6 Брой лица, за които е необходимо осигуряването на превоз. 

 

4. Общински съвет - Братя Даскалови упълномощава Kмета на oбщината да 

преценява целесъобразността и основателността на всяко едно подадено искане. 

Със своя заповед да разрешава или отказва ползването на автобуса. 

5. На основание на чл. 60, ал. 1 от АПК се допуска предварително изпълнение на 

Решението. 

 

 

 

 



Общ брой съветници – 13. Брой присъствали на гласуването – 13. Брой гласували „за” – 

13, „против” – 0, „въздържал се” – 0. Приема се. 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОбС_____________                  

                                          /П. МИХАЙЛОВ/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



           ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - БРАТЯ ДАСКАЛОВИ 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

№ 301 

 

от 23.06.2017 г. 

 

           І. 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 придобиване,  

управление и разпореждане с общинско имущество актуализира Програмата за 

управление и разпореждане с имоти общинска собственост на Община Братя Даскалови 

за 2017 година като включва в точка ІІІ. ОПИСАНИЕ НА ИМОТИТЕ, КОИТО 

ОБЩИНАТА ИМА НАМЕРЕНИЕ ДА ПРЕДЛОЖИ ПОД НАЕМ НА ПУБЛИЧЕН 

ТЪРГ  - нова точка  25 :  Имот № 028006 - Нива от ІV-та категория в местността 

„Гьола” с площ от 84,118 дка по КВС  на с.Гранит. 

                 ІІ. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА , 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 отдаване под наем на имот № 

028006 - Нива от ІV- та категория в местността „Гьола” с площ от 84,118 дка по КВС  

на с.Гранит, при граници: Север - Имот № 028005 – Нива, Изток - Имот № 000052 - 

Полски път, Юг - Имоти № 000037 - Път ІV-ти клас, № 000072 - Водоем, № 000053 - 

Пасище,мера, № 000076 – Насип, Запад - Имоти № 000070 - Др.воден терен, № 000076 - 

Насип и № 000054 - Полски път за срок 10 стопански години на първоначална тръжна 

цена  24.00 лева на декар годишен наем. 

        ІІІ. Упълномощава кмета на общината да проведе търга и сключи договор с 

контрагента спечелил търга, считано от 01.10.2017 година. 

Гласуваха поименно: 

1. Петко Михайлов Михайлов – „за” 

2. Катя Иванова Иванова – „за” 

3. Георги Минков Колев – „за” 

4. Иван Пенев Пенчев – „за” 

5. Стойка Минчева Василева – „за” 

6. Силвия  Чавдарова Иванова – „за” 

7. Иван Петров Иванов – „за” 

8. Таньо Стоянов Стоянов – „за”  

9. Никола Вълев Будаков – „за” 

             10. Стоян Колев Вълчев – „за”  

             11. Спас Запрянов Пеев – „за” 

             12. Иван Димитров Жеков – „за” 

             13. Радка Стоилова Караджова – „за” 

  



Общ брой съветници – 13. Брой присъствали на гласуването – 13. Брой гласували „за” 

– 13, „против” – 0, „въздържал се” – 0. Приема се. 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОбС_____________                  

                                                  /П. МИХАЙЛОВ/  

  


