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ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БРАТЯ ДАСКАЛОВИ, ОБЛАСТ СТАРА ЗАГОРА 

 

 

 

П Р О Т О К О Л 

 

№ 21 

 

     Днес, 27.02.2017г., 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 двадесет и първо заседание на 

Общински съвет - Братя Даскалови, свикано с Покана № 21 от 17.02.2017 година.  

 

     На заседанието присъстваха следните 13 общински съветници: 

 

1. Петко Михайлов Михайлов 

2. Катя Иванова Иванова 

3. Георги Минков Колев 

4. Иван Пенев Пенчев 

5. Стойка Минчева Василева 

6. Силвия  Чавдарова Тодорова 

7. Иван Петров Иванов 

8. Таньо Стоянов Стоянов 

9. Никола Вълев Будаков 

               10. Стоян Колев Вълчев 

               11. Спас Запрянов Пеев 

               12. Иван Димитров Жеков 

               13. Радка Стоилова Караджова 

 

     На заседанието присъстваха:  

      

     1. Галина Радева – зам.-кмет 

     2 . Емил Филипов - зам.-кмет 

     3. Росен Василев - директор на дирекция „УТИСПП” 

 

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

 

      Председателят на Общински съвет прочете проекта за дневен ред.  

      
     Предложи към дневния ред да бъдат добавена т.15 със следния текст:  

 

„Отпускане на безвъзмездна финансова помощ на служител на „Тържище с. 

Плодовитово“ ЕООД 

Докладва: Петко Михайлов – председател на ОбС 

 

                

 

      Други предложения и допълнения не се направиха и ОбС прие следния 

 

ДНЕВЕН РЕД: 
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1. Одобряване бюджетна прогноза на община Братя Даскалови за периода 2018-2020 година за 

постъпленията от местни приходи и разходите за местни дейности 

  

Докладва: Иван Танев – кмет на общината 

 

2. Актуализация на инвестиционната програма на общ. Братя Даскалови за 2017г. 

 

Докладва: Иван Танев – кмет на общината 

 

3. Даване на предварително съгласие за определяне на трасета през имоти общинска собственост. 

 

Докладва: Иван Танев – кмет на общината 

 

4. Отпускане на еднократна финансова помощ на жител на с. Партизанин 

 

Докладва: Петко Михайлов – председател на ОбС 

 

5. Отпускане на еднократна финансова помощ на жител на с. Партизанин 

 

Докладва: Петко Михайлов – председател на ОбС 

 

6. Отпускане на еднократна финансова помощ на жител на с. Черна гора 

 

Докладва: Петко Михайлов – председател на ОбС 

 

7. Предоставяне на мандат и съгласуване на позицията на представителя на община Братя 

Даскалови в редовното общо събрание на Асоциацията по В и К на обособената територия, 

обслужвана от В и К  ЕООД - Стара Загора 

 

Докладва: Иван Танев – кмет на общината 

 

8. Субсидиране на обществени пътнически превози по нерентабилни автобусни линии 

 

Докладва: Галина Радева – зам.-кмет на общината 

 

9. Определяне на пасищата, мерите и ливадите за общо и индивидуално ползване на територията 

на Община Братя Даскалови, правилата за ползването им и годишния план за паша за 

стопанската 2017-2018 година 

 

Докладва: Иван Танев – кмет на общината 

 

10. Разрешение за изработване на проект за подробен устройствен план /план за регулация и 

застрояване/ за УПИ VІ-405 и УПИ VІІ-405 в кв.34 по плана на с. Опълченец и  ПУР /план за 

улична регулация/ на улица между ОТ 126 и ОТ 127 по плана на с. Опълченец 

 

Докладва: Иван Танев – кмет на общината 

 

11. Продажба на имот № 000260 – Полски път с площ от 0.342 дка по КВС на с.Оризово и 

определяне на цена 
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Докладва: Иван Танев – кмет на общината 

 

12. Продажба на УПИ X в кв.9 по плана на с.Малък дол на публичен търг и определяне на 

първоначална тръжна цена 

 

Докладва: Иван Танев – кмет на общината 

 

13. Отдаване под наем на части от здравни служби в селата: Черна гора, Оризово, Плодовитово, 

Мирово, Опълченец, Гранит, Партизанин, Горно Белево, Братя Даскалови, Голям дол, 

Найденово, Сърневец, Малко Дряново, Съединение, Горно Ново село, Православ, Верен и Кольо 

Мариново – публична общинска собственост 

 

Докладва: Иван Танев – кмет на общината 

 

14. Промяна на характера на собствеността на общински имот УПИ X-155 в квартал 29 по плана 

на с.Мирово и предоставянето му под наем без търг на Сдружение с нестопанска цел в 

обществена полза „МСС Фрее Енд Крейзи” гр.Чирпан ЕИК 177083839 

 

Докладва: Иван Танев – кмет на общината 

 

15. „Отпускане на безвъзмездна финансова помощ на служител на „Тържище с. 

Плодовитово“ ЕООД 

 

Докладва: Петко Михайлов – председател на ОбС 

 

 

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

въздържал се” – 0. Приема се. 

 

ТОЧКА  ПЪРВА 

 
Одобряване бюджетна прогноза на община Братя Даскалови за периода 2018-2020 година за 

постъпленията от местни приходи и разходите за местни дейности 

  

Докладва: Иван Танев – кмет на общината 

 

    Петко Михайлов – председател на ОбС, даде думата на Катя Иванова – председател на комисията 

по „Икономическо  и финансово развитие, европейски проекти”, която поясни, че съгласно Закона за 

публичните финанси  и  Наредбата  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, kметът на общината внася за одобряване  в Общински съвет 

бюджетната прогноза за местните дейности на общината за периода 2018-2020 година. Указанията са 

дадени с писмо БЮ №1 от 08.02.2017 год. 

    Собствените  приходи се планират на база на реалистична оценка  и анализ на събираемостта през 

последните няколко години, която следва да се съобрази с  приетата от Общински съвет Наредба по 

чл.1, ал.2 от   Закона за местните данъци и такси. Като база за разработване на трансферите за местни 

дейности и целевата субсидия за капиталови разходи за периода 2017-2019 година се залагат 

одобрените със Закона за държавния бюджет за 2017 година размери.  

 Приходната част е формирана както следва: 
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№ Наименование на 

приходите 

Прогноза  2018 

год. 

 лв. 

Прогноза 2019 

год. 

лв. 

Прогноза 2020 

год. 

лв. 

1 Местни приходи 1402200 1404200 1409200 

2 Трансфери 1200600 1200600 1195900 

 Общо приходи 2602800 2604800 2605100 
 

        Разходната  част  по бюджетната прогноза 2017-2019 година се ограничава  до размера на 

реалистичната оценка на собствените приходи и трансферите от другите бюджети, като не се допуска 

планирането на разходи, срещу които няма обезпечени очаквани постъпления.  Прогнозата се 

разработва при  спазване на приоритетите и потребностите на местната общност.Числеността на 

персонала и средствата за работни заплати се предвиждат съгласно решенията на общинския съвет и 

в съответствие с действащата  нормативна  уредба, засягаща местните дейности в общината. 

Прогнозата е разработена по групи и по основни показатели. 

 

       Иван Жеков – общински съветник, казва: 

- Уважаеми колеги, може да разгърнете Приложение 1, Параграф 40-40. Миналата година 

това беше причината да не подкрепим двамата с г-жа Караджова прогнозата. Сега гледам, 

че постъпленията от продажбите на земя вече ги няма. Ако може, то е ясно, че 

актуализациите винаги са възможни – Постъпления от продажби на сгради – Знам, че към 

бившите училища се проявяват интереси. Ще вляза в конкретика, за да кажа, че, 

примерно, за Голям дол, г-жо Радева, видяла им се е много висока цената за бившото 

училище. Някак си не е ли възможно леко тези цени да бъдат актуализирани, особено на 

сгради в такова окаяно състояние, за да продаваме все пак някои от тези сгради? 

Благодаря за вниманието. Разбира се, че ще подкрепим прогнозата така, както е 

предложена. 

 

       Галина Радева – зам.-кмет, отговаря: 

- Актуализация на тръжни цени може да се направи и тя е по реда, по който се провеждат 

търговете. Има възможност да се намалят цените. 

    

Други изказвания не се направиха и ОбС взе следното 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 230 

 
      На основание чл. 21, ал.1, т.12 от ЗМСМА, във връзка с писмо на Министерство на финансите   

БЮ 1/ 2017 година  и  чл. 83 ал.2 от Закона за публичните финанси: 

  

1. Одобрява средносрочната бюджетна прогноза за периода 2018– 2020 година за местните дейности 

в Община Братя Даскалови по : 

                 - Приходите       -   Приложение 1 

                 - Разходите         -   Приложение 2 

 

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

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

      

ТОЧКА  ВТОРА 
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    Актуализация на инвестиционната програма на общ. Братя Даскалови за 2017г. 

 

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 на 

основание чл. 124 от Закона за публичните финанси и чл.21, ал.1, т.6 от  ЗМСМА се предлага 

актуализация на  инвестиционната програма  на общината за 2017 година. 

За Общинска администрация и Общински съвет  е необходимо закупуване на климатици и 

офис обзавеждане . Източникът на финасиране е от местни приходи. 

За нуждите на дейност „Здравни кабинети” се предлага също закупуване на климатик, а за 

„Дневен център за стари хора” - компютър. Средствата са от преходните  остатъци по съответните   

дейности. 

Предложената промяна по параграфи  и дейности в разходната част на бюджета е както 

следва: 

§ Дейност/ Наименование на параграфа Било Увеличение

+ 

Намаление- 

Става 

 Разходи    

 122  ОА    

5203 Придобиване на машини и съоражения 0 3250 3250 

5205 Придобиване на стоп. инвентар 0 3580 3580 

1015 Материали 35000 -9080 25920 

     

 123 Общински съвет    

5203 Придобиване на машини и съоражения 0 2250 2250 

     

 1437 Здравни кабинети    

5203 Придобиване на машини и съоражения 0 1000 1000 

1030 Текущ ремонт 20000 -1000 19000 

     

 1548 Дневен център за стари хора    

5201 Придобиване на компютри 0 700 700 

1030 Текущ ремонт 30000 -700 29300 

     

 

      Катя Иванова уточнява, че в Приложението към докладната се вижда от къде се взима и къде се 

слага и за какво. 

   

       Иван Жеков – общински съветник, казва: 

- Понеже на комисиите г-жа Радева отсъстваше, искам да задам само два уточняващи 

въпроса. За здравните кабинети първо, разбрах, че става дума за Оризово. Дайте и за 

Черна гора да видим. 

 

      Петко Михайлов, председател на Обс, го прекъсва с думите, че това е към следващата точка. 

 

      Иван Жеков – общински съветник, продължава: 
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- Също искам да кажа, че тази цена, която виждам, ако е за климатик, малко ниска ми се 

вижда. Добре е да е енергоспестяващ, малко по-скъп, но ще е по-енергоефективно за в 

бъдеще според мен. Това е, което искам да кажа, благодаря за вниманието. 

 

Петко Михайлов, председател на Обс, казва: 

- Здравните кабинети са в следващата точка, г-н Жеков. 

 

Други изказвания не се направиха и ОбС взе следното 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 231 
 

        На основание чл.124 от Закона  за  публичните финанси и  чл.21, ал.1, т.6 от ЗМСМА, и чл.36, 

ал.3 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: 

              1. Приема актуализираната инвестиционна програма на Община Братя Даскалови за 2017 

година в размер на  709182 лв.  съгласно  приложение 1 

  

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. 
 

ТОЧКА  ТРЕТА 

 

     Даване на предварително съгласие за определяне на трасета през имоти общинска собственост. 

 

Докладва: Иван Танев – кмет на общината 

     

       Петко Михайлов – председател на ОбС даде думата Стоян Вълчев – председател на комисията по 

„Устройство на територията, земеделие, гори и екология”, който пояснява, че в Община Братя 

Даскалови е постъпило писмо с вх. №53-00-397/15.11.2016 г. от Държавно предприятие „Национална 

компания Железопътна инфраструктура” (НКЖИ) за подготовка на проект: „Рехабилитация на 

железопътния участък Пловдив – Бургас – Фаза 2”, Проект 2, Позиция 5 „Модернизация на 

железопътния участък Оризово – Михайлово”. Със Заповед №РД-02-15-45/03.06.2016 г. на 
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заместник-министъра на регионалното развитие и благоустройството ДП НКЖИ получава 

разрешение за изработване на проект за ПУП-ПП и ЧИПРЗ за цитирания по-горе проект. Изработени 

са ПУП-ПП за три села – Оризово, Черна гора и Партизанин, както и ПУП-ЧИПРЗ за Черна гора. 

Железопътният участък Оризово - Михайлово е част от VIII
-ма

 жп линия Пловдив – Бургас и е 

включен в Оперативна програма „Транспорт и транспортна инфраструктура 2014-2020“. Предвид 

необходимостта от модернизация на съществуващата железопътна инфраструктура в съответствие с 

новите нормативни изисквания този участък, представляващ железопътна магистрала и обект от 

национално значение по смисъла на § 1 от Допълнителните разпоредби на Закона за държавната 

собственост и чл.29, ал.1 от Закона за железопътния транспорт. Дължината на съществуващото трасе 

е 37 693 м от гара Оризово - НС2 (км 43+029) до гара Михайлово - НС2 (км 80+722) и включва 4 гари 

- Оризово, Черна гора, Чирпан и Свобода. Бъдещата ж.п. линия ще бъде разположена на територията 

на общините Братя Даскалови, Чирпан и Стара Загора обл. Стара Загора. 

Искането на заявителя е да бъде издадено предварително писмено решение на Общински съвет 

– Братя Даскалови за преминаване през общински имоти, съгласно  чл.30, ал. 3 от ППЗОЗЗ.  

Изработеният парцеларен план засяга общо 44 бр. имоти, попадащи в землището на с. 

Партизанин, 118 бр. имоти, попадащи в землището на с. Черна гора, 65 бр. имоти, попадащи в 

землището на с. Оризово. 

 За изграждане на жп.линии и техническата инфраструктура необходима за изпълнение на 

проекта е необходимо да се определи трасе, по смисъла на чл.27, ал.2, т.3, б.”а”, предл.”трето” от 

ППЗОЗЗ, като съгласно чл.30, ал.3 от ППЗОЗЗ е необходимо предварителното писменото съгласие на 

общинския съвет за имотите общинска собственост. В конкретния случай, доколкото са засегнати 

общински имоти е необходимо решение на общинския съвет.  

 Стоян Вълчев уточнява, че за землището на село Оризово това са пътища, най-често полски, 

ниви, дерета, пасища и канали. За Черна гора – това са каналите, които щяха да се ремонтират, 

също полски пътища, като в докладната е дадено в кои местности. Последно е землището на 

с.Партизанин – това е след Черна гора, в ляво, там е прелеза. 

  

      Стоян Вълчев – общински съветник, пита: 

     -  Г-н Иванов, вие ни бяхте предоставили идеен проект. От там не е ясно за нас, лично аз 

живея в онзи квартал, който е около прелеза, там се предлагаха различни варианти, както и за по-

нагоре. Последно какво предвижда проекта. Тук пише, че проектът е от гарата нататък, а прелеза 

е преди гарата. 

 

         Росен Иванов – директор дирекция „УТИСПП”, отговаря: 

- Може да е било в някакъв друг етап на проекта. Прелезите се затварят не само в Оризово. 

 

    Стоян Вълчев – общински съветник, пита: 

- Какво ще се прави? Какво предвиждат за тези хора там 60-70 къщи, за да стигнат до 

магазина. Говореше се за пешеходен подлез.  

 

         Росен Иванов – директор дирекция „УТИСПП”, отговаря: 

- Подлез най-вероятно. 

 

        Петко Михайлов – председател на ОбС, допълва: 

- На самата гара ще има надлез. Разговарях с мостовия инженер и той каза, че на прелеза 

ще има подлез, само трябва да решат въпроса с отводняването, а на самата гара ще има 

надлез. Колеги, да не разводняваме нещата. Национален обект, Първа категория, 

предполагам че ще намерят най-доброто решение. Да се надяваме да се съобразят с 

мнението на кметовете – местните и общинския. 
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  Катя Иванова – общински съветник, казва: 

- Аз, като ви слушам, вие засягате неща, които са в регулация. Аз и на комисиите казах, че 

сега гласуваме неща извън регулация. Тоест няма нищо общо с подлези и надлези. 

  

Други изказвания не се направиха и ОбС взе следното 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 232 

 

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл.30, ал.3 от ППЗОЗЗ, Общински съвет 

Братя Даскалови : 

1. Дава предварително съгласие на Държавно предприятие „Национална компания Железопътна 

инфраструктура” (НКЖИ) за определяне на площадка или трасе за изграждане на жп.линии и 

обекти на техническата инфраструктура по проект „Рехабилитация на железопътния участък 

Пловдив – Бургас – Фаза 2”, Проект 2, Позиция 5 „Модернизация на железопътния участък 

Оризово – Михайлово” засягащи общински имоти в землищата както следва: 

 

Землище с.Оризово, ЕКАТТЕ 53850 

№ 

по 

ред 

Иденти

фикатор 

Вид на 

територията 

според 

основното й 

предназначе

ние 

Начин 

на 

трайно 

ползван

е 

Местн

ост 

Катего

рия на 

земята 

Площ 

на 

имота 

[дка] 

Площ на 

имотите 

общинск

а 

собствен

ост, 

които се 

отнемат 

без 

обезщетя

ване 

[дка] 

Остатъч

на площ, 

след 

отчужде

нието 

[дка] 

Вид 

собствено

ст 

1  000006 
Територия на 

транспорта 

Пътища 

IV клас 
- 

без 

категор

ия 

24.914 5.398 19.516 
Общинска 

публична 

2  000158 
Земеделска 

територия 
Дерета 

МАЛК

ОТО 

МЕШЕ 

10 0.626 0.039 0.587 
Общинска 

публична 

3  000162 
Територия на 

транспорта 

Пътища 

IV клас 
- 

без 

категор

ия 

31.955 10.607 21.348 
Общинска 

публична 

4  000170 
Земеделска 

територия 

Ниви 

(Орна 

земя) 

ИЛИШ

ИКА 
4 8.444 0.347 8.097 

Общинска 

частна 

5  000172 
Земеделска 

територия 

Пасища, 

мери 

ИЛИШ

ИКА 
3 4.542 0.142 4.400 

Общинска 

частна 

6  000173 
Земеделска 

територия 

Полски 

пътища 

ИЛИШ

ИКА 
3 3.892 2.515 1.377 

Общинска 

публична 

7  000174 
Земеделска 

територия 

Полски 

пътища 

ИЛИШ

ИКА 
3 2.300 0.057 2.243 

Общинска 

публична 
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8  000250 
Земеделска 

територия 

Полски 

пътища 

ИЛИШ

ИКА 
4 4.563 1.810 2.753 

Общинска 

публична 

9  000176 
Земеделска 

територия 

Полски 

пътища 

ИЛИШ

ИКА 
4 6.541 4.139 2.402 

Общинска 

публична 

10  000253 
Земеделска 

територия 

Полски 

пътища 

ИЛИШ

ИКА 
4 5.317 0.074 5.273 

Общинска 

публична 

11  000182 
Земеделска 

територия 

Пасища, 

мери 

БОЗАЛ

ЪКА 
4 2.758 1.117 1.641 

Общинска 

частна 

12  000184 
Земеделска 

територия 

Полски 

пътища 

ИЛИШ

ИКА 
4 3.680 0.108 3.572 

Общинска 

публична 

13  000185 
Земеделска 

територия 

Полски 

пътища 

БЕКИР

ОВИ 

ДЪБИ 

4 8.411 7.293 1.118 
Общинска 

публична 

14  000187 
Земеделска 

територия 

Полски 

пътища 

БЕКИР

ОВИ 

ДЪБИ 

4 3.784 0.600 3.184 
Общинска 

публична 

15  050026 
Земеделска 

територия 

Полски 

пътища 

БЕКИР

ОВИ 

ДЪБИ 

4 0.613 0.012 0.601 
Общинска 

публична 

16 053009 
Земеделска 

територия 

Полски 

пътища 

ИЛИШ

ИКА 
3 0.169 0.019 0.150 

Общинска 

публична 

17  054038 
Земеделска 

територия 

Полски 

пътища 

ИЛИШ

ИКА 
4 3.023 0.236 2.787 

Общинска 

публична 

18 055049 
Земеделска 

територия 

Полски 

пътища 

ИЛИШ

ИКА 
4 3.512 0.039 3.473 

Общинска 

публична 

 

Землище с.Черна гора, ЕКАТТЕ 80793 

 

№ 

по 

ре

д 

Иденти

фикато

р 

Вид на 

терито

рията 

според 

основн

ото й 

предна

значен

ие 

Начин на трайно 

ползване 

Местн

ост 

Категор

ия на 

земята 

Площ 

на 

имота 

[дка] 

Площ на 

имотите 

общинска 

собственос

т, които се 

отнемат без 

обезщетява

не [дка] 

Остатъ

чна 

площ, 

след 

отчужд

ение 

[дка] 

Вид 

собствено

ст 

1  000020 

Територ

ия на 

транспо

рта 

Пътища IV клас - 

без 

категори

я 

15.389 4.714 10.675 
Общинска 

публична 

2  000026 

Земедел

ска 

територ

ия 

Полски пътища - 

без 

категори

я 

6.502 0.054 6.448 
Общинска 

публична 

3  000028 

Земедел

ска 

територ

ия 

Полски пътища - 

без 

категори

я 

8.721 7.659 1.062 
Общинска 

публична 
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№ 

по 

ре

д 

Иденти

фикато

р 

Вид на 

терито

рията 

според 

основн

ото й 

предна

значен

ие 

Начин на трайно 

ползване 

Местн

ост 

Категор

ия на 

земята 

Площ 

на 

имота 

[дка] 

Площ на 

имотите 

общинска 

собственос

т, които се 

отнемат без 

обезщетява

не [дка] 

Остатъ

чна 

площ, 

след 

отчужд

ение 

[дка] 

Вид 

собствено

ст 

4  000029 

Територ

ия на 

транспо

рта 

Пътища IV клас - 

без 

категори

я 

29.470 3.258 26.212 
Общинска 

публична 

5  000030 

Земедел

ска 

територ

ия 

Полски пътища - 

без 

категори

я 

2.446 0.091 2.355 
Общинска 

публична 

6  000031 

Земедел

ска 

територ

ия 

Полски пътища - 

без 

категори

я 

3.386 0.573 2.813 
Общинска 

публична 

7  000073 

Земедел

ска 

територ

ия 

Полски пътища - 

без 

категори

я 

4.271 0.048 4.223 
Общинска 

публична 

8 000088 

Земедел

ска 

територ

ия 

Пасища, мери 

ДО 

СТОП

АНСК

ИЯ 

ДВОР 

3 92.020 7.294 84.726 
Общинска 

частна 

9  000090 

Земедел

ска 

територ

ия 

Пасища, мери 

СИМЕ

ОНОВ

А 

МОГИ

ЛА 

4 6.674 4.190 2.484 
Общинска 

частна 

10 000091 

Земедел

ска 

територ

ия 

Пасища, мери 

СИМЕ

ОНОВ

А 

МОГИ

ЛА 

3 
132.71

7 
8.642 124.075 

Общинска 

частна 

11  000155 

Тер., 

заета от 

води и 

водни 

обекти 

Канали - 

без 

категори

я 

4.875 0.066 4.809 
Общинска 

частна 

12  000156 

Тер., 

заета от 

води и 

водни 

обекти 

Канали - 

без 

категори

я 

0.668 0.026 0.642 
Общинска 

частна 
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№ 

по 

ре

д 

Иденти

фикато

р 

Вид на 

терито

рията 

според 

основн

ото й 

предна

значен

ие 

Начин на трайно 

ползване 

Местн

ост 

Категор

ия на 

земята 

Площ 

на 

имота 

[дка] 

Площ на 

имотите 

общинска 

собственос

т, които се 

отнемат без 

обезщетява

не [дка] 

Остатъ

чна 

площ, 

след 

отчужд

ение 

[дка] 

Вид 

собствено

ст 

13  000166 

Земедел

ска 

територ

ия 

Пасища, мери 
ДО 

СЕЛО 
4 

141.85

0 
11.052 130.798 

Общинска 

частна 

14  000168 

Земедел

ска 

територ

ия 

Изоставени орни 

земи 

НАД 

СЕЛО 
5 5.234 4.220 1.014 

Общинска 

частна 

15  009027 

Земедел

ска 

територ

ия 

Ниви (Орна земя) 

ДО 

ГРОБ

ИЩАТ

А 

5 6.845 0.100 6.745 
Общинска 

частна 

16 009055 

Земедел

ска 

територ

ия 

Полски пътища 

ДО 

ГРОБ

ИЩАТ

А 

без 

категори

я 

0.076 0.076 0.000 
Общинска 

публична 

17 010056 

Земедел

ска 

територ

ия 

Полски пътища 

ГОРЕ

Н 

ПЯСЪ

К 

без 

категори

я 

0.424 0.085 0.339 
Общинска 

публична 

18  010057 

Земедел

ска 

територ

ия 

Полски пътища 

ГОРЕ

Н 

ПЯСЪ

К 

без 

категори

я 

0.756 0.082 0.674 
Общинска 

публична 

19 010058 

Земедел

ска 

територ

ия 

Полски пътища 

ГОРЕ

Н 

ПЯСЪ

К 

без 

категори

я 

1.096 0.080 1.016 
Общинска 

публична 

20 010059 

Земедел

ска 

територ

ия 

Полски пътища 

ГОРЕ

Н 

ПЯСЪ

К 

без 

категори

я 

1.388 0.072 1.316 
Общинска 

публична 
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№ 

по 

ре

д 

Иденти

фикато

р 

Вид на 

терито

рията 

според 

основн

ото й 

предна

значен

ие 

Начин на трайно 

ползване 

Местн

ост 

Категор

ия на 

земята 

Площ 

на 

имота 

[дка] 

Площ на 

имотите 

общинска 

собственос

т, които се 

отнемат без 

обезщетява

не [дка] 

Остатъ

чна 

площ, 

след 

отчужд

ение 

[дка] 

Вид 

собствено

ст 

21 010060 

Земедел

ска 

територ

ия 

Полски пътища 

ГОРЕ

Н 

ПЯСЪ

К 

без 

категори

я 

3.485 3.485 0.000 

Общ

инск

а 

публ

ична 

22  011044 

Земедел

ска 

територ

ия 

Полски пътища 

ГОРЕ

Н 

ПЯСЪ

К 

без 

категори

я 

3.274 2.867 0.407 
Общинска 

публична 

23  015132 

Земедел

ска 

територ

ия 

Полски пътища 

КАРЕ

ВИ 

БРЕСТ

И 

без 

категори

я 

8.434 1.885 6.549 
Общинска 

публична 

24  015133 

Земедел

ска 

територ

ия 

Полски пътища 

КАРЕ

ВИ 

БРЕСТ

И 

без 

категори

я 

5.344 2.791 2.553 
Общинска 

публична 

25 016042 

Земедел

ска 

територ

ия 

Полски пътища 

СИМЕ

ОНОВ

А 

МОГИ

ЛА 

без 

категори

я 

1.748 0.017 1.731 
Общинска 

публична 

26  023115 

Земедел

ска 

територ

ия 

Полски пътища 

ВАНГ

ОВИЯ 

КЛАД

ЕНЕЦ 

без 

категори

я 

6.183 0.357 5.826 
Общинска 

публична 

 

 

Землище с.Партизанин, ЕКАТТЕ 55484 
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№ 

по 

ред 

Иденти

фикато

р 

Вид 

на 

терит

орият

а 

споре

д 

основ

ното й 

предн

азначе

ние 

Начин на 

трайно 

ползване 

Местно

ст 

Катег

ория 

на 

земят

а 

Площ на 

имота 

[дка] 

Площ на 

имотите 

общинск

а 

собствен

ост, 

които се 

отнемат 

без 

обезщет

яване 

[дка] 

Остатъч

на площ, 

след 

отчужде

нието 

[дка] 

Вид 

собственост 

1 000263 

Земеде

лска 

терито

рия 

Дерета .............. 

без 

катего

рия 

17.759 0.114 17.645 
Общинска 

публична 

2  000264 

Земеде

лска 

терито

рия 

Дерета .............. 

без 

катего

рия 

16.217 0.234 15.983 
Общинска 

публична 

3  000310 

Земеде

лска 

терито

рия 

Дерета .............. 

без 

катего

рия 

2.995 0.125 2.870 
Общинска 

публична 

4  000314 

Земеде

лска 

терито

рия 

Изоставен

и орни 

земи 

.............. 4 3.770 0.829 2.941 
Общинска 

частна 

5  000418 

Земеде

лска 

терито

рия 

Полски 

пътища 
.............. 

без 

катего

рия 

10.061 2.448 7.613 
Общинска 

публична 

6  000424 

Земеде

лска 

терито

рия 

Полски 

пътища 
.............. 

без 

катего

рия 

1.588 0.140 1.448 
Общинска 

публична 

7  034078 

Земеде

лска 

терито

рия 

Полски 

пътища 
.............. 

без 

катего

рия 

3.000 0.030 2.970 
Общинска 

публична 

8 035015 

Земеде

лска 

терито

рия 

Изоставен

и орни 

земи 

ЯГЪЧ 4 0.547 0.027 0.520 
Общинска 

частна 

9 035016 

Земеде

лска 

терито

рия 

Изоставен

и орни 

земи 

ЯГЪЧ 4 0.350 0.350 0.000 
Общинска 

частна 

10  036115 Земеде Полски .............. без 2.433 0.039 2.394 Общинска 
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№ 

по 

ред 

Иденти

фикато

р 

Вид 

на 

терит

орият

а 

споре

д 

основ

ното й 

предн

азначе

ние 

Начин на 

трайно 

ползване 

Местно

ст 

Катег

ория 

на 

земят

а 

Площ на 

имота 

[дка] 

Площ на 

имотите 

общинск

а 

собствен

ост, 

които се 

отнемат 

без 

обезщет

яване 

[дка] 

Остатъч

на площ, 

след 

отчужде

нието 

[дка] 

Вид 

собственост 

лска 

терито

рия 

пътища катего

рия 

публична 

11  036116 

Земеде

лска 

терито

рия 

Полски 

пътища 
.............. 

без 

катего

рия 

1.664 0.005 1.659 
Общинска 

публична 

12  036117 

Земеде

лска 

терито

рия 

Полски 

пътища 
.............. 

без 

катего

рия 

2.001 2.001 0.000 
Общинска 

публична 

 

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 – „за” 

             13. Радка Стоилова Караджова – „за” 

            

Общ брой съветници – 13. Брой присъствали на гласуването – 13. Брой гласували „за” – 11, 

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

    ТОЧКА  ЧЕТВЪРТА 

 

         Отпускане на еднократна финансова помощ на жител на с. Партизанин 

  

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 пояснява, че в 
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Общински съвет Братя Даскалови е постъпило заявление с Вх. № 10-00-32/06.02.2017г. от Коста 

Георгиев Илиев от с. Партизанин. Същият е с оперирана гласна връзка, има и диабет.  Желае да му 

бъде отпусната еднократна финансова помощ за закупуване на медицински консумативи и лекарства, 

от които спешно се нуждае.  

 

    Петко Михайлов – председател на ОбС, уточнява, че на комисиите е взето решение за размера 

на отпуснатата помощ да бъде 50 лева. 

 

    Иван Жеков – общински съветник, казва: 

- За пореден път ще кажа, че нашият Правилник за реда и начина на предоставяне на 

еднократна безвъзмездна финансова помощ на жители на община Братя Даскалови се 

нуждае от корекция. Аз отново го прочетох много внимателно. Нито виждам след тези 

заявления документите по чл.5, който е визиран тук, нито имаме комисии, така изписани, 

които са в чл.6. И понеже на последната точка пак ще се върна на тази наредба, да вземем 

наистина да си оправим наредбата, да си събираме необходимия комплект документи и 

тогава да даваме пари. Твърдо убеден съм, че хората, които желаят да бъдат 

подпомогнати, имат нужда, но в крайна сметка ние трябва да съблюдаваме и правилата. 

 

        Петко Михайлов – председател на ОбС, пояснява, че епикриза има при Даниела Мичева – 

сътрудник ОбС, документите на човека са наред. 

 

        Катя Иванова – общински съветник, допълва: 

- Когато става въпрос за тези помощи, аз, където мога и от когото мога взимам 

информация – от Социални грижи и от кметове, и от това, което има представено към 

заявлението. 

 

 Други изказвания не се направиха и ОбС взе следното 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 233 

 

     На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА и чл. 2, ал. 1 от Правилника за реда и начина на 

предоставяне на еднократна безвъзмездна финансова помощ на жители на община Братя Даскалови, 

Общински съвет Братя Даскалови реши:  

 

1. Дава съгласие за отпускане на еднократна финансова помощ в размер на 50 (петдесет) лева на 

Коста Георгиев Илиев от с. Партизанин за закупуване на медицински консумативи и лекарства. 

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

 

Общ брой съветници – 13. Брой присъствали на гласуването – 13. Брой гласували „за” – 11, 

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

ТОЧКА  ПЕТА 

 

Отпускане на еднократна финансова помощ на жител на с. Партизанин 

 

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 
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Общински съвет Братя Даскалови е постъпило заявление с Вх. № 10-00-23/26.01.2017г. от Розка 

Атанасова Манева от с. Партизанин, която е безработна и не получава никакви социални помощи. 

Желае да й бъде отпусната еднократна финансова помощ за лечение на съпруга й Симеон Манев 

Манев, който е безработен, пенсионер по болест. Същият е със 75% намалена работоспособност, 

страда от епилепсия, преди години му е правена операция на червата, има установена дупка в белия 

дроб. 

       Финансовата помощ е необходима за закупуване на лекарства. 

        Катя Иванова  допълва: 

- Съпругът й към момента се е подобрил, станал е 55 % намалена работоспособност. 

ТЕЛК-овете му са година за година. Не знам защо се подава от нейно име, а не от името 

на съпруга. Той наистина получава помощ. Говорих с кмета на Партизанин. Той каза, че 

тази жена ходи на горското, към частни фирми. Не е получавала помощи за отопление 

точно поради тази причина, че доходите й надхвърлят диференцирания минимум 

     

Петко Михайлов – председател на ОбС, уточнява, че на комисиите е взето решение да не бъде 

отпусната финансова помощ. 

 

Други изказвания не се направиха и ОбС взе следното 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 234 

 

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 Розка Атанасова Манева от 

с. Партизанин за лечение на съпруга й Симеон Манев Манев. 

 

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

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

ТОЧКА ШЕСТА 

 

     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. № 10-00-22/24.01.2017г. от Ирена 

Борисова Андреева от с. Черна гора. Същата живее в дома на зет си Димчо Йорданов Георгиев и в 

момента работи в Пампорово. Зет й и дъщеря й се намират в Германия. От продължителните студове 

се е срутила задната (северната) стена на къщата й. Желае да й бъде отпусната еднократна финансова 

помощ, за да може да извърши ремонтни дейности по нея. 

 

   Петко Михайлов – председател на ОбС, уточнява, че на комисиите е взето решение да не бъде 

отпусната финансова помощ. Говорено е за Пампорово и за Германия и няма смисъл от 

коментар. 
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     Други изказвания не се направиха и ОбС взе следното 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 235 

 

        На основание чл.21, ал.1, т.23, във връзка с чл. 21, ал.2 от ЗМСМА и чл.7, ал.2 от ЗБПП 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 Ирена Борисова Андреева от 

с. Черна гора за извършване на ремонтни дейности по къщата й. 

  

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

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

Иван Жеков – общински съветник, коментира: 

- Явно госпожата опитва да кандидатства по чл.4, т.8, което е „лица, пострадали при 

бедствия (природни явления, инциденти, аварии и др.). Тук не се разбира нито къщата 

нейна ли е, нито това бедствие ли е, нито законна ли е тази къща. 

 

     Спас Пеев – общински съветник, добавя: 

- Аз говорих с кметицата на Черна гора. Тя каза, че жената е забравила да си спре водата. 

Спукали й се тръбите. Не е бедствие, нито авария. По нейна вина си е. Кметицата на 

Черна гора каза да не й даваме пари. 

 

ТОЧКА СЕДМА 

 

Предоставяне на мандат и съгласуване на позицията на представителя на община Братя 

Даскалови в редовното общо събрание на Асоциацията по В и К на обособената територия, 

обслужвана от В и К  ЕООД - Стара Загора 

 

Докладва: Иван Танев – кмет на общината 

 

 Петко Михайлов – председател на ОбС даде думата на Стоян Вълчев – председател на 

комисията по „Устройство на територията, земеделие, гори и екология”, който пояснява, че на 7 март 

2017 г. Областият управител, в качеството му на Председател на Асоциация по ВиК на обособената 

територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация” ЕООД,  гр. Стара Загора, свиква редовно 

заседание на Общото събрание на Асоциацията при следния дневен ред: 

1. Приемане Бюджет на Асоциация по ВиК ВиК на обособената територия, обслужвана от 

„Водоснабдяване и канализация” ЕООД, гр. Стара Загора за 2017 г. 

2. Приемане на Отчет за изпълнение на бюджета на Асоциация по ВиК ВиК на 

обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация” ЕООД, гр. 

Стара Загора за 2016 г. 

3. Приемане на отчет за дейността на Асоциация по ВиК ВиК на обособената територия, 

обслужвана от „Водоснабдяване и канализация” ЕООД, гр. Стара Загора за 2016 г. 
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4. Приемане на решение за изразяване на съгласие за изпълнение на проект „Изграждане 

на пречиствателна станция за отпадни води в гр. Чирпан” с бенифициент Община 

Чирпан, по процедура № BG16M1OP002-1.009 “Изпълнение на ранни ВиК проекти – 

компонент 2” на Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.” 

5. Други 

 

Необходимо  е Общински съвет Братя Даскалови да вземе решение за предоставяне на мандат 

и съгласуване на позицията на представителя на община Братя Даскалови в редовното  общото 

събрание на Асоциацията по В и К на обособената територия, обслужвана от В и К ЕООД-Стара 

Загора.  

 
 

                 Други изказвания не се направиха и ОбС взе следното 
  

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 236 

      На основание чл. 21, ал. 1, т. 15 и чл. 21, ал. 1, т. 23 от  ЗМСМА във връзка с чл. 198е, ал. 1, ал. 3 и 

ал. 5 от Закона за водите и чл. 5, ал.5 и ал.6 от Правилника за организацията и дейността на 

асоциациите по водоснабдяване и канализация, Общински съвет  Братя Даскалови реши: 

 І. Определя в заседанието на Общото събрание на „Асоциация по ВиК – Стара Загора“, свикано на 

07.03. 2017 г., Община Братя Даскалови да се представлява от Галина Атанасова Радева – Зам.кмет на 

община Братя Даскалови 

ІІ. По точка1: Приемане Бюджет на Асоциация по ВиК ВиК на обособената територия, обслужвана от 

„Водоснабдяване и канализация” ЕООД, гр. Стара Загора за 2017 г.  – представителя на Община 

Братя Даскалови да гласува „за“. 

По точка 2: Приемане на Отчет за изпълнение на бюджета на Асоциация по ВиК ВиК на обособената 

територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация” ЕООД, гр. Стара Загора за 2016 г. – 

представителя на Община Братя Даскалови да гласува „за“. 

По точка3: Приемане на отчет за дейността на Асоциация по ВиК ВиК на обособената територия, 

обслужвана от „Водоснабдяване и канализация” ЕООД, гр. Стара Загора за 2016 г.– представителя на 

Община Братя Даскалови да гласува „за“. 

 

По точка4: Приемане на решение за изразяване на съгласие за изпълнение на проект „Изграждане на 

пречиствателна станция за отпадни води в гр. Чирпан” с бенифициент Община Чирпан, по процедура 

№ BG16M1OP002-1.009 “Изпълнение на ранни ВиК проекти – компонент 2” на Оперативна програма 

„Околна среда 2014-2020 г.”– представителя на Община Братя Даскалови да гласува „за“. 

 

По точка5: Други – представителя на Община Братя Даскалови да гласува по негова преценка „за“, 

„против“ или „въздържал се“. 

 

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 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. 
 

 

ТОЧКА ОСМА 

 

     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 поясни, че на 

територията на община Братя Даскалови се извършва обществен превоз на пътници чрез три линии от 

Областна транспортна схема и една линия от Общинската транспортна схема, като само една от 

линиите от Областната транспортна схема  е от квотата на община Братя Даскалови. Поради 

нерентабилност на превозите на откритите  обществени поръчки за превозвачи не се явяват 

кандидати. Това води до лишаване на населението 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 други 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. 

  В бюджета на общината за 2017 г. са предвидени средства за субсидиране на обществения 

превоз. 

      Катя Иванова уточнява, че на комисии е присъствал Таньо Брайков – юрист на Общински 

съвет Братя Даскалови, който е казал относно момента на влизане на настоящото решение в сила, 

че трябва да бъде изписано „от момента на приемането му от Общински съвет” 

 

     Иван Жеков – общински съветник, се обръща към Галина Радева-зам.-кмет: 

- Точка 22 е била подобна в миналогодишната ни януарска сесия, проведена на 28 януари. 

Тогава се взе решение. От Областната транспортна схема първите две линии са 

абсолютно същите, които се предлагат и сега. Третата тогава беше Чирпан-Горно ново 

село-Братя Даскалови . А от Общинската тогава се прие Братя Даскалови-Кольо 

Мариново-Славянин-Братя Даскалови. А тази година е Братя Даскалови-Горно ново село-

Сърневец-Братя Даскалови. Уточняваме, че това е веднъж седмично – в петък. Аз си 

обясних кристално ясно отрицателния вот миналата година. Нямам нищо против да 

субсидираме. Даже искам да субсидираме повече линии и да е там, където е необходимо 
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с по-големи суми. В ръцете си държа писмото, което тогава изпрати „Зара бус” на 9 март 

с техен изходящ номер 12, с което тогава те поискаха 0,90 лв. за 1 км пробег на 

територията на община Братя Даскалови. Имахме дебати по комисиите, щяхме да имаме 

кореспонденция с Областна управа. Каквото казах аз тогава, че неоспорим факт е, че 

хората останаха без превоз. В крайна сметка това се случи. И сега аз още веднъж 

апелирам. Ако трябва да диференцираме субсидиране, но трябва ли да казвам, че 

миналогодишните две линии изобщо не се случиха, то всички го знаем. 

 

            Галина Радева – зам.-кмет, отговаря: 

- Именно затова като линии ги няма. Кольо Мариново няма да се изпълнява   

 

Иван Жеков – общински съветник, репликира: 

- Не решаваме проблема, това ми е мисълта. 

 

            Галина Радева – зам.-кмет, казва: 

- За съжаление това е действителността. Сега чакам съгласуване от Областта на Братя 

Даскалови-Чирпан, за да направим новия договор с превозвача. Всичко в момента е наше 

желание и няма никаква гаранция, че утре превозвача няма да се откаже. Опитваме се да 

закрепим положението донякъде, колкото е възможно. 

 

          Радка Караджова – общински съветник, казва: 

- Искам към предложението за тази схема да предложа линията Стара Загора-Найденово. 

 

            Галина Радева – зам.-кмет, отговаря: 

- Първо, ние в момента не разглеждаме транспортна схема, ние разглеждаме субсидиране. 

Найденово-Стара Загора от коя квота? То си е областна транспортна схема, защото 

минава в две общини. От чия квота? На коя община от квотата ще бъде тази линия? 

 

Радка Караджова – общински съветник, продължава с думите: 

- Вие казахте, че се води кореспонденция. 

 

            Галина Радева – зам.-кмет, отговаря: 

- Приключихме, Стара Загора казаха : „Нас ни интересуват нашите жители, на нашата 

община, вие се оправяйте за вашата”. 

 

           Радка Караджова – общински съветник, казва: 

- То е естествено това нещо, но ние как се оправяме с нашата община? 

 

           Галина Радева – зам.-кмет, обяснява: 

- За да направим такава автобусна линия в Найденово няма база, няма превозвачи. 

Автобусът в такъв случай трябва да тръгне или от Братя Даскалови, или от Чирпан. Няма 

как да тръгне от Найденово автобус. Знаете какви са изискванията – технически преглед, 

медицински преглед. Превозвачите отговарят на хиляди изисквания. Наистина нещата са 

много сложни. 

 

          Стоян Вълчев – общински съветник, добавя: 

- Понеже обсъждаме субсидиите. Според мен тук има един друг момент. Превозвачите 

пращат едно извлечение – 30 дена по толкова км. Сещам се, че имаше случаи често в 

Православ – кмета, а веднъж и една жена се обади, автобусът за Православ, за който се 

говори, отива до Верен и не ходи до Православ. Крайно време е да дадем по всички места 
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някаква форма на контрол, ако трябва кметовете и без това са там, те виждат в дните. 

Според мен в крайните числа, на края на месеца да дават информация има ли такива 

случаи, за да бъде точно. Много случаи имаше в цял Православ, не знам поради какви 

причини. Автобусът стига до Верен и се връща обратно. 

 

             Катя Иванова – общински съветник, казва: 

- Аз и на комисиите го казах, че на местните кметове и кметски наместници трябва да се 

вменят някакви задължения не само по отношение на автобусите, а и по отношение на 

сметосъбиране – абсолютно неща, които касаят населеното място и няма по какъв начин 

общинска администрация да знае кой до къде ходи и какво се случва. За сметосъбирането 

имам предвид някакъв контрол относно това какво се изхвърля в контейнерите, защото 

всеки протестира, че се плащат високи такси и в крайна сметка само за да не му стои 

празен контейнера трябва да го напълни, ако трябва с почва от градината, ама трябва да е 

пълен, понеже го имало. 

 

               Галина Радева – зам.-кмет, казва: 

- В докладната понеже е записано „действително изминатия пробег” , ще информираме 

кметовете, когато постъпи при тях информация, че не е изпълнена определена линия, да 

се обаждат. 

 

              Петко Михайлов – председател на Обс, уточнява: 

- Докладната е за субсидиране, а не за откриване на нови автобусни линии, г-жа 

Караджова. Така че чакам, ако някой има да направи предложение конкретно. 

 

       Други изказвания не се направиха и ОбС взе следното 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 237 

 

     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: 

1. Областна транспортна схема: 

 Автобусна линия Чирпан- Гранит 

 Автобусна линия Чирпан- Православ 

 Автобусна линия Братя Даскалови – Чирпан 

2. Общинска транспортна схема: 

 Автобусна линия Братя Даскалови - Горно ново село - Сърневец - 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. 
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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 – „за” 

 

Общ брой съветници – 13. Брой присъствали на гласуването – 13. Брой гласували „за” – 12, „против” 

– 1, „въздържал се” – 0. Приема се. 

 

        Иван Жеков – общински съветник, обяснява отрицателния си вот: 

- Гласувах „против” не защото линиите нямат нужда от субсидии. Това е пределно ясно, че 

е така. Гласувах „против”, защото според мен в това субсидиране трябва да има по-

голяма диференциация и ние да откликваме на нуждите на нашите жители и да наблягаме 

на Общинската си транспортна схема. Защото от миналогодишното ни решение и още 

утре ще ми тръгне питане към Областна управа как миналата година решение, взето на 28 

януари, сме субсидирали със задна дата, а тази година не може . Веднъж седмично аз ви 

казах, че се приема като подаяние това нещо за линията Братя Даскалови-Горно ново 

село-Сърневец-Братя Даскалови. На самата сесия тогава предложих и по-високо 

субсидиране, и повече пъти да се изпълнява, за съжаление не беше прието. И използвах 

едно нещо при гласуването си, което винаги се случва от началото на нашия Общински 

съвет, че се гласува не така, както е по наш Правилник и не се гласува поименните 

гласувания не са по азбучен ред. Ако зависеше от мен решението дали да мине за 

субсидиранията, щях да гласувам „за”. Благодаря за вниманието. 

 

       Петко Михайлов – председател на Обс, казва: 

- Нищо конкретно не чух. Минаваме към следващата точка. 

 

ТОЧКА ДЕВЕТА 

 

Определяне на пасищата, мерите и ливадите за общо и индивидуално ползване на територията на    

Община Братя Даскалови, правилата за ползването им и годишния план за паша за стопанската 2017-

2018 година 

 

Докладва: Иван Танев – кмет на общината 

 

 

 Петко Михайлов – председател на ОбС даде думата на Стоян Вълчев – председател на 

комисията по „Устройство на територията, земеделие, гори и екология”, който пояснява, че съгласно 

чл. 37и, ал.3 и чл.37о, ал.1, т. 2 и ал. 2 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи 

Общинският съвет определя с решение: 1. Пасищата, мерите и ливадите за общо и индивидуално 

ползване; 2. Правилата за ползването на имотите по т.1; 3. Годишен план за паша за стопанската 
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2017-2018 година. Списъка с имотите за индивидуално ползване с категории се обявява в общината и 

кметствата и се публикува на интернет страницата на общината в срок до 1 март.  

Съгласно чл.37и, ал.1 от ЗСПЗЗ „Пасищата, мерите и ливадите от държавния и общинския 

поземлен фонд се отдават под наем или аренда по реда на чл. 24а, ал. 2 на собственици или 

ползватели на животновъдни обекти с пасищни селскостопански животни, регистрирани в 

Интегрираната информационна система на БАБХ, съобразно броя и вида на регистрираните животни, 

по цена, определена по пазарен механизъм. Пасища, мери и ливади от държавния и общинския 

поземлен фонд се предоставят под наем или аренда на лица, които нямат данъчни задължения, както 

и задължения към Държавен фонд "Земеделие", държавния поземлен фонд, общинския поземлен 

фонд и за земи по чл. 37в, ал. 3, т. 2”. 

Към момента, за 2017 г. няма обявен и извършен публичен търг за отдаване под наем на 

пасища, мери и ливади на територията на община Братя Даскалови. Няма достоверна информация от 

реални сделки за отдаване под наем на подобни имоти. Възложено бе на независимия лицензиран 

оценител инж. Юлий Кайряков- „Юкон- Юлий Кайряков“ ЕООД да изготви пазарна оценка за 

определяне на цената. 

Изготвената пазарна оценка от независимия лицензиран оценител инж. Юлий Кайряков- 

„Юкон- Юлий Кайряков“ ЕООД за землищата от Община Братя Даскалови, възлиза на стойност от 5 

лв. /дка за пасища и мери/ и 7 лв. /дка за ливади/. Разпределението на пасищата, мерите и ливадите от 

общинския поземлен фонд се извършва между правоимащите в зависимост от притежаваните или 

ползвани на правно основание пасища, мери и ливади, но не повече от 15 дка за 1 животинска 

единица в имоти от първа до седма категория и до 30 дка за 1 животинска единица в имоти от осма до 

десета категория. На правоимащите лица, които отглеждат говеда с предназначение за производство 

на месо и от местни (автохтонни) породи, се разпределят до 20 дка за 1 животинска единица в имоти 

от първа до седма категория и до 40 дка за 1 животинска единица в имоти от осма до десета 

категория.  

Кметът на общината, сключва договори за наем или аренда по цена, определена по пазарен 

механизъм, като минималният срок на договорите е 5 стопански години.  

При сключване на договори за наем или аренда на пасища, мери и ливади от държавния и общинския 

поземлен фонд, които изцяло или частично не попадат в актуалния към датата на подписване на 

договора специализиран слой по чл. 5, ал. 2 от Наредба № 2 от 17 февруари 2015 г. за критериите за 

допустимост на земеделските площи за подпомагане по схеми и мерки за плащане на площ, не се 

дължи заплащане на наемна цена, съответно арендно плащане за две стопански години от 

сключването на договора. На правоимащите лица, отглеждащи говеда за мляко или месо, овце и/или 

кози, одобрени за подпомагане по дейностите от подмерки "Плащания за преминаване към 

биологично земеделие" и "Плащания за поддържане на биологично земеделие", включени в 

направление биологично животновъдство, се разпределят имоти до 0,15 животинска единица на 

хектар, независимо от категорията на имотите.             

  Стоян Вълчев уточнява, че в Приложение 1 се вижда за всяко село номера на имота и декарите, 

както и цената, за която става въпрос. 

 

   Катя Иванова – общински съветник, казва: 

- Точка 5 от предложеното решение с текст : „На основание чл.37и, ал.12 от ЗСПЗЗ 

Общински съвет Братя Даскалови дава съгласие договорите за наем на общински пасища, 

мери и ливади да бъдат сключвани за срок от 5 стопански години”. Така написано ние 

конкретизираме наемни договори. Също конкретизираме точно и само 5 стопански години. 

Аз не съм съгласна. Минималният срок е 5 години. В тази връзка искам да кажа, че има 

един проект за Кодекс на земята, който така или иначе ще влезе в сила и аз, когато онзи ден 

събирах земеделските производители, им казах, че там по никакъв начин няма договор за 

наем. Там е аренда, лизинг и договор за послужване на земеделска земя. Така че нашите 

решения по отношение на земеделската земя и на пасищата – общинска собственост, 

apis://Base=NARH&DocCode=4098&ToPar=Art24а_Al2&Type=201/
apis://Base=NARH&DocCode=4098&ToPar=Art37в_Al3_Pt2&Type=201/
apis://Base=NARH&DocCode=83827&ToPar=Art5&Type=201/
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трябва да бъдат съобразени с това нещо, защото после ползвателите ще си имат проблеми. 

Предлагам, както в докладната е изписано: „Кметът на общината сключва договори за наем 

или аренда по цена, определена по пазарен механизъм, като минималният срок на 

договорите е 5 стопански години”, така да бъде изписана точка 5 в решението. 

 

Стоян Вълчев – общински съветник, пита: 

- А ако вземе за 5 години и продаде животните другата година? 

 

Катя Иванова – общински съветник, отговаря: 

- Те ги прекратявят, ти като нямаш животни, няма как да участваш, вече е така. Веднага 

пада договора, няма проблем в това отношение. 

 

                 Галина Радева – зам.-кмет, казва: 

- Ако пишем аренда за дълъг срок, забиваме една цена, която 20 години стои една и съща. 

 

            Катя Иванова – общински съветник, уточнява: 

- Никой не е казал конкретно, но да не бъде точно фиксирано 5 години 

 

                Галина Радева – зам.-кмет, пита: 

- А ако цената на земята нарастне след 4-5 години? 

 

           Катя Иванова – общински съветник, отговаря: 

- Ще има в договора клауза съобразено с оценката, то всяка година се приема този план.   

 

              Петко Михайлов – председател на Обс, казва, че има предложение от Катя Иванова – 

общински съветник относно текстовото изписване на точка 5 от настоящото решение, а именно: 

„Кметът на общината сключва договори за наем или аренда по цена, определена по пазарен 

механизъм, като минималният срок на договорите е 5 стопански години”. 

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. 

 

Други изказвания не се направиха и ОбС взе следното 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 238 
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1. На основание чл. 21, ал. 1, т.8 от ЗМСМА, чл.37и, ал.3 и чл. 37о, ал. 1, т. 1 от ЗСПЗЗ, 

Общински съвет Братя Даскалови определя размера и местоположението на пасищата, мерите и 

ливадите за общо и индивидуално ползване за стопанската 2017/2018 г. съгласно Приложение 1.  

2. На основание чл.37о, ал.1, т. 2 и ал. 2 от ЗСПЗЗ Общински съвет Братя Даскалови приема 

правила за ползването на мерите и пасищата на територията на Община Братя Даскалови съгласно 

Приложение 2.  

3. На основание чл.37о, ал.4 от ЗСПЗЗ Общински съвет Братя Даскалови приема годишен план 

за паша, дава съгласие за предоставяне на мери и пасища за общо и индивидуално ползване и 

определя задълженията на общината и ползвателите за поддържането на мерите и пасищата, съгласно 

Приложение 3.  

4. На основание чл.37и, ал.1 от ЗСПЗЗ Общински съвет Братя Даскалови приема изготвената 

пазарна оценка от независимия лицензиран оценител инж. Юлий Кайряков- „Юкон- Юлий Кайряков“ 

ЕООД за землищата от Община Братя Даскалови, която възлиза на стойност от 5 лв./дка за пасища и 

мери и 7 лв./дка за ливади.  

5. На основание чл.37и, ал.12 от ЗСПЗЗ Кметът на общината сключва договори за наем или 

аренда по цена, определена по пазарен механизъм, като минималният срок на договорите е 5 

стопански години  

6. Упълномощава Кмета на Община Братя Даскалови да извърши всички последващи от 

решението действия. 

 

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. 

 

ТОЧКА ДЕСЕТА 

 

Разрешение за изработване на проект за подробен устройствен план /план за регулация и застрояване/ 

за УПИ VІ-405 и УПИ VІІ-405 в кв.34 по плана на с. Опълченец и  ПУР /план за улична регулация/ на 

улица между ОТ 126 и ОТ 127 по плана на с. Опълченец 

Докладва: Иван Танев – кмет на общината 

 

 

Петко Михайлов – председател на ОбС даде думата на Стоян Вълчев – председател на 

комисията по „Устройство на територията, земеделие, гори и екология”, който пояснява, че е 

подадено заявление № Т-57/07.02.2017г. от Тотьо Петков Нейков, с. Опълченец, общ. Братя 
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Даскалови за допускане на ПУП-ПРЗ (план за регулация и застрояване) за УПИ VІ-405 и УПИ VІІ-

404 в кв.34 по плана на с.Опълченец и ПУР /план  за улична регулация/  между ОТ 126 и ОТ 127 по 

плана на с. Опълченец и придружено със скица предложение за изменение на ПУП ПРЗ и ПУР, както 

и нотариални акт за закупуване на съответните имоти. 

Стоян Вълчев уточнява, че става въпрос за арендатор от с. Опълченец. Закупил е няколко 

имота. Може би ще се строи нещо. 

 

Катя Иванова – общински съветник, добавя: 

- Той го е построил. В този двор, който е купил, си е построил там навеси и иска да си 

обедини къщата, където му е и на изток зад къщата улицата. Там няма хора, които да я 

ползват тази част от улицата. 

 

            Петко Михайлов – председател на ОбС, уточнява: 

- В момента даваме разрешение за изработване на ПУП. Когато стане ПУП-а и го обявят, 

тогава имат право да жалят, ако има някой недоволен. 

 

        Други изказвания не се направиха и ОбС взе следното 
  

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 239 

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, по реда на чл. 124а, ал.1 и ал.5 от Закона за 

устройство на територията Общински съвет Братя Даскалови: 

1. Разрешава  изработването на ПУП - ПРЗ (план за регулация и застрояване) за УПИ VІ-405 и 

УПИ VІІ-404 в кв.34 по плана на с.Опълченец и ПУР /план  за улична регулация/  между ОТ 126 и ОТ 

127 по плана на с. Опълченец 

 2. Общински съвет Братя Даскалови приема представената „Скица проект”с  предложение от 

собственика с цел: 

 - Обединяване на УПИ VІ-405 и УПИ VІІ-404 в кв.34 и част от улица между ОТ126 и ОТ 127, в 

един общ нов УПИ VІ-404,405 в кв.34 по плана на с. Опълченец 

- Промяна на източната улична регулационна линия на УПИ ІV-396 и УПИ V-396, като тя се 

промени във вътрешно регулационна линия между УПИ ІV-396, УПИ V-396 и ново образувания УПИ 

VІ-404,405 в кв. 34 по плана на с.Опълченец и се постави, така че да съответства на съществуващата 

кадастрална граница на ПИ 396 

- Промяна на устройствената зона на ново образувания УПИ VІ-404,405 в кв. 34 по плана на с. 

Опълченец в зона „Пп” – предимно производствена зона. 

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. 

 

ТОЧКА ЕДИНАДЕСЕТА 

 

Продажба на имот № 000260 – Полски път с площ от 0.342 дка по КВС на с.Оризово и определяне на 

цена 

 

Докладва: Иван Танев – кмет на общината 
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        Петко Михайлов – председател на ОбС, даде думата на Катя Иванова – председател на 

комисията по „Икономическо  и финансово развитие, европейски проекти”, която разяснява, че 

Община Братя Даскалови е собственик на имот № 000260 – Полски път с площ от 0.342 дка по КВС 

на с.Оризово - частна общинска собственост, съгласно Решение № 223 по Протокол № 19 от 

25.01.2017 година на Общински съвет Братя Даскалови. Данъчната оценка на имота е 744,20 

лева.Този имот е новообразуван от имот № 000199 и е с променено предназначение съгласно 

Решение на комисията по земеделските земи № КЗЗ-28814.06.2016 година след дадено предварително 

съгласие от Общински съвет Братя Даскалови с Решение № 139/28.06.2016 година на „Булпетрол газ” 

ЕООД гр.Видин да извърши процедурата за своя сметка в качеството си на собственик на обект 

„Търговски крайпътен комплекс – бензиностанция с АГСС, обслужваща сграда, КТП и паркинг за 

леки автомобили” в поземлен имот № 072086 по КВС на с.Оризово и изграждане на локално платно с 

етапни пътни връзки към АМ „ Тракия” вход км 161+ 990 дясно изход 162+ 060 дясно, за който на 

ЕСУТ в община Братя Даскалови е одобрен ПУП-ПЗ. 

 

  Други изказвания не се направиха и ОбС взе следното 
  

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 240 

 

       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 2017 година като включва НОВА ТОЧКА : ІХ. ОПИСАНИЕ НА ИМОТИТЕ, 

КОИТО ОБЩИНАТА ИМА НАМЕРЕНИЕ ДА ПРЕДЛОЖИ  НА ПРОДАЖБА БЕЗ ТЪРГ, - Б. 

Обекти за които предстои откриване на процедура за продажба, Точка 1. Имот № 000260 - Път с 

площ от 342 кв.м. по КВС на с.Оризово – частна общинска собственост. 

      2. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.35, ал.4, т.2 от ЗОС, чл.45,ал.2 от Наредбата за реда 

за управление и разпореждане с общинско имущество във връзка с чл. 129,ал.1 от ЗУТ за одобрен 

ПУП- Парцеларен план за „Локално платно с етапни връзки към АМ”Тракия”, вход към 161+ 990 

дясно, изход 162 + 100 дясно”  с площ от 342 кв.м. пред лицето на ПИ 072086 дава съгласието си за 

продажба без търг на имот № 000260 - Път с площ от 342 кв.м. по КВС на с.Оризово – частна 

общинска собственост на „Булпетрол газ”ЕООД гр.Видин с ЕИК  203828358 и определя цена в 

размер на 2052 /Две хиляди петдесет и два/ лева без ДДС. 
      3. Упълномощава кмета на общината да сключи договор за продажба с „Булпетрол газ” ЕООД 

гр.Видин с ЕИК  203828358 

 

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” 
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             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. 
 

 

ТОЧКА ДВАНАДЕСЕТА 

 

Продажба на УПИ X в кв.9 по плана на с.Малък дол на публичен търг и определяне на първоначална 

тръжна цена 

 

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 разяснява, че Община Братя 

Даскалови е собственик на УПИ Х в кв.9 с площ от 835 кв.м., съгласно ПУП на с. Малък дол одобрен, 

със Заповед № 328/17.12.1990 година - частна общинска собственост, съгласно АЧОС № 882 / 

15.11.2011 година. Имотът е отреден за „Индивидуално жилищно строителство”.  До настоящият 

момент имота не е отдаван под наем поради липса на интерес и пустее. Към имота има проявен 

интерес за закупуването му. Данъчната оценка на имота е 1743.50 лева. 

 

Други изказвания не се направиха и ОбС взе следното 
  

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 241 

 
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 2017 година като включва в Раздел II. ОПИСАНИЕ НА ИМОТИТЕ, КОИТО 
ОБЩИНАТА ИМА НАМЕРЕНИЕ ДА ПРЕДЛОЖИ ЗА ПРОДАЖБА НА ПУБЛИЧЕН ТЪРГ, - 
Б. Обекти за които предстои откриване на процедура за продажба, нова Точка 4. УПИ Х,  
квартал 9 с площ от 835 кв.м. по плана на с.Малък дол. 

2. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.35, ал.1 и чл.41, ал.2 от Закона за общинската 
собственост и във връзка с чл.44 от Наредбата за реда за управление и разпореждане с общинско 
имущество дава съгласието си за продажба на явен публичен търг на УПИ Х в кв.9 с площ от 835 
кв.м.,  съгласно ПУП на с. Малък дол одобрен със Заповед № 328/17.12.1990 година - частна 
общинска собственост, съгласно АЧОС № 882 / 15.11.2011 година и определя първоначална тръжна 
цена в размер на 2505 /Две хиляди петстотин и пет/ лева без ДДС. 

3. Упълномощава кмета на общината да проведе търга и сключи договор със спечелилият 
купувач. 

 
  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” 
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             10. Стоян Колев Вълчев – „за” 

             11. Спас Запрянов Пеев – „за” 

             12. Иван Димитров Жеков – „въздържал се” 

             13. Радка Стоилова Караджова – „въздържал се” 

            

Общ брой съветници – 13. Брой присъствали на гласуването – 13. Брой гласували „за” – 11, „против” 

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

ТОЧКА ТРИНАДЕСЕТА 

 

Отдаване под наем на части от здравни служби в селата: Черна гора, Оризово, Плодовитово, Мирово, 

Опълченец, Гранит, Партизанин, Горно Белево, Братя Даскалови, Голям дол, Найденово, Сърневец, 

Малко Дряново, Съединение, Горно Ново село, Православ, Верен и Кольо Мариново – публична 

общинска собственост 

 

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 пояснява, че Община 

Братя Даскалови е предоставила части от здравни служби с договор под наем за срок 5 години на 

лекарите сключили договор с Районната здравна каса за упражняване на индивидуална лекарска 

практика на територията на Община Братя Даскалови. Тези договори са изтекли към настоящият 

момент и това налага провеждане на нов търг за предоставяне на тези помещения с цел по-добро 

обслужване на населението на територията на общината и в изпълнение на изискванията на здравната 

каса. 

 

      Иван Жеков – общински съветник, казва: 

- Това, което казах и на комисиите, визирам единствено и само точка 16, която визира здравната 

служба в с.Православ. Така ще откликна и на жителите там, за да кажа, че, когато кажете 

палим и отиваме с моята кола, за да видите, че там доктор не влиза. 

 

     Петко Михайлов – председател на Обс, го прекъсва с думите: 

- Хайде по същество. 

 

     Иван Жеков – общински съветник, продължава: 

- Символичният наем, както го смятам, е около 2,50-2,60 лева с ДДС на месец. Да, ние го 

отдаваме, там не стъпва съответното медицинско лице изобщо. Направихме огромен ремонт 

на две стаи и баня. Чувал съм, все още не съм го видял, правя опити обаче, надявам се да 

успея. Не знам, за мен това е просто..тези 2 лева..Дайте, аз ще плащам 5 лева наем и поне 

двойни приходи за общината. Никой не ходи там, не е ходил и не ходи. 

 

     Галина Радева – зам.-кмет, пояснява: 

- Вие знаете, че системата на здравеопазването изобщо не е под административния контрол на 

общината. Онова, което можем да направим и което правим е да предоставяме материална 

база, а дано се завърти някакъв лекар. Но нямаме нито някакви договорни отношения, нито 

регламентирани по закон правомощия върху тях. Дори това, което г-н Жеков каза, че лекар не 

посещава този кабинет, аз, като служител на общината, не мога да информирам Здравната 
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каса. Това трябва да го направи пациент. Ако пациент каже, че личният лекар по график 

определен път не идва, Касата ще се обърнат към съответния лекар и ще се разберат. Такъв е 

редът. Системата не е под наша юрисдикция. Те се оправят сами докторите. 

 

        Иван Жеков – общински съветник, казва: 

- Моята мисъл беше съвсем друга. За да не хвърляме толкова средства за ремонти, след като не 

го ползват, просто да оправим най-необходимото и няма смисъл от ремонти на бани и стаи. Да 

оправим покрива и това е. Защо да хвърляме от общинската инвестиционна програма такива 

средства. 

 

       Галина Радева – зам.-кмет, отговаря: 

- С надеждата, че някой ще дойде. 

 

       Иван Жеков – общински съветник, пита: 

- С надеждата? 

 

       Петко Михайлов – председател на Обс, допълва: 

- Не му ли направиш условия, никой няма да дойде. Така се надяваме, че ще дойде. 

 

       Иван Жеков – общински съветник, казва: 

- Добра логика. 

 

 Други изказвания не се направиха и ОбС взе следното 
  

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 242 

 

      І. На основание чл.21,ал.1,т.8 от ЗМСМА,чл.14,ал.7 и 8 от Закона за общинската собственост дава 

съгласието си за отдаване под наем на публичен търг за срок от 5 години следните имоти: 

 

1. Част от имот публична общинска собственост /АОС № 148 /18.06.2001г./ представляващ здравна 

служба с.Плодовитово с площ 90 кв.м на първоначална тръжна цена 0.08 лева на кв.м. без ДДС, 

намиращо се на първи етаж в двуетажна масивна сграда със ЗП 156 кв.м. Имотът  се ползва за 

лекарски кабинет , манипулационна,стоматологичен кабинет и др.здравни нужди. 

 

2. Част от имот публична общинска собственост /АОС № 141 /18.06.2001г./ представляващ здравна 

служба с.Мирово с площ 49 кв.м на първоначална тръжна цена 0.08 лева на кв.м. без ДДС, намиращо 

се на първи етаж в едноетажна масивна сграда със ЗП 160 кв.м. Имотът  се ползва за лекарски 

кабинет , манипулационна, стоматологичен кабинет и др.здравни нужди. 

3. Част от имот публична общинска собственост /АОС № 153 /14.01.2002г./ представляващ здравна 

служба с.Оризово с площ 109 кв.м на първоначална тръжна цена 0.08 лева на кв.м. без ДДС, 

намиращо се на първи и втори етаж в двуетажна масивна сграда със ЗП 150 кв.м. Имотът  се ползва за 

лекарски кабинет , манипулационна, стоматологичен кабинет и др.здравни нужди. 

4. Част от имот публична общинска собственост /АОС № 140 /18.06.2001г./ представляващ здравна 

служба с.Черна гора с площ 104 кв.м на първоначална тръжна цена 0.10 лева на кв.м. без ДДС, 

намиращо се на първи етаж в двуетажна масивна сграда със ЗП 412 кв.м. Имотът  се ползва за 

лекарски кабинет ,манипулационна, стоматологичен кабинет и др.здравни нужди. 
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5. Имот публична общинска собственост /АОС № 10 /04.12.1998г./ представляващ здравна служба 

с.Опълченец с площ 50 кв.м на първоначална тръжна цена 0.07 лева на кв.м. без ДДС, намиращо се на 

първи етаж в едноетажна масивна сграда със ЗП 50 кв.м. Имотът  се ползва за лекарски кабинет 

,манипулационна и др.здравни нужди. 

6. Част от имот публична общинска собственост /АОС № 180 /18.01.2002г./ представляващ здравна 

служба с.Гранит с площ 91 кв.м на първоначална тръжна цена 0.08 лева на кв.м. без ДДС, намиращо 

се на първи етаж в двуетажна масивна сграда със ЗП 166  кв.м. Имотът  се ползва за лекарски кабинет 

, манипулационна, стоматологичен кабинет и др.здравни нужди. 

7. Част от имот публична общинска собственост /АОС № 142/18.06.2001г./ представляващ здравна 

служба с.Партизанин с площ 67 кв.м на първоначална тръжна цена 0.07 лева на кв.м. без ДДС, 

намиращо се на първи етаж в едноетажна масивна сграда със ЗП 290 кв.м. Имотът  се ползва за 

лекарски кабинет , манипулационна и др.здравни нужди. 

8. Част от имот публична общинска собственост /АОС № 146 /18.06.2001г./ представляващ здравна 

служба с.Горно Белево с площ 51 кв.м на първоначална тръжна цена 0.07 лева на кв.м. без ДДС, 

намиращо се на първи етаж в едноетажна масивна сграда със ЗП 56 кв.м. Имотът  се ползва за 

лекарски кабинет , манипулационна, стоматологичен кабинет и др.здравни нужди. 

9. Част от имот публична общинска собственост /АОС № 3 /13.05.1998г./ представляващ здравна 

служба с.Братя Даскалови с площ 105 кв.м на първоначална тръжна цена 0.10 лева на кв.м. без ДДС, 

намиращо се на първи етаж в четириетажна масивна сграда със ЗП 410 кв.м. Имотът  се ползва за 

лекарски кабинети,  манипулационна, стоматологичен кабинет и др.здравни нужди. 

10. Част от имот публична общинска собственост  представляващ здравна служба с.Голям Дол с площ 

20 кв.м на първоначална тръжна цена 0.07 лева на кв.м. без ДДС, намиращо се на втори етаж в 

двуетажна масивна сграда със ЗП 195 кв.м. Имотът  се ползва за лекарски кабинет ,манипулационна и 

др.здравни нужди. 

11. Част от имот публична общинска собственост /АОС № 144/18.06.2001г./ представляващ здравна 

служба с.Найденово с площ 200 кв.м на първоначална тръжна цена 0.07 лева на кв.м. без ДДС, 

намиращо се на първи етаж и част от приземен етаж в двуетажна масивна сграда със ЗП 172 кв.м. 

Имотът  се ползва за лекарски кабинет ,манипулационна и др.здравни нужди. 

12. Част от имот публична общинска собственост /АОС № 156 /14.01.2002г./ представляващ здравна 

служба с.Съединение с площ 20 кв.м на първоначална тръжна цена 0.05 лева на кв.м. без ДДС, 

намиращо се на първи етаж в едноетажна масивна сграда със ЗП 110 кв.м. Имотът  се ползва за 

лекарски кабинет , манипулационна и др.здравни нужди. 

13. Част от имот публична общинска собственост /АОС № 301 /13.04.2004г./ представляващ здравна 

служба с.Сърневец с площ 40 кв.м на първоначална тръжна цена 0.07 лева на кв.м. без ДДС, 

намиращо се на първи етаж в двуетажна масивна сграда със ЗП 85 кв.м. Имотът  се ползва за 

лекарски кабинет , манипулационна и др.здравни нужди. 

14. Част от имот публична общинска собственост /АОС № 145 /18.06.2001г./ представляващ здравна 

служба с.Малко Дряново с площ 30 кв.м на първоначална тръжна цена 0.07 лева на кв.м. без ДДС, 

намиращо се на първи етаж в едноетажна масивна сграда със ЗП 165 кв.м. Имотът  се ползва за 

лекарски кабинет , манипулационна и др.здравни нужди. 

15. Част от имот публична общинска собственост /АОС № 154 /14.01.2002г./ представляващ здравна 

служба с.Горно Ново село с площ 25 кв.м на първоначална тръжна цена 0.05 лева на кв.м. без ДДС, 

намиращо се на първи етаж в двуетажна масивна сграда със ЗП 135 кв.м. Имотът  се ползва за 

лекарски кабинет , манипулационна и др.здравни нужди. 

16. Част от имот публична общинска собственост /АОС № 143 /18.06.2001г./ представляващ здравна 

служба с.Православ с площ 30 кв.м на първоначална тръжна цена 0.07 лева на кв.м. без ДДС, 

намиращо се на първи етаж в едноетажна масивна сграда със ЗП 211 кв.м. Имотът  се ползва за 

лекарски кабинет , манипулационна и др.здравни нужди. 

17. Част от имот публична общинска собственост /АОС № 147 /18.06.2001г./ представляващ здравна 

служба с.Верен с площ 60 кв.м на първоначална тръжна цена 0.07 лева на кв.м. без ДДС, намиращо се 
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на първи и втори етаж в двуетажна масивна сграда със ЗП 132 кв.м. Имотът  се ползва за лекарски 

кабинет , манипулационна, стоматологичен кабинет и др.здравни нужди. 

18. Част от имот публична общинска собственост представляващ сглобяем павилион-здравна служба 

с.Кольо Мариново с площ 25 кв.м на първоначална тръжна цена 0.07 лева на кв.м. без ДДС , 

намиращо се на първи етаж в едноетажна масивна сграда със ЗП 50 кв.м. Имотът  се ползва за 

лекарски кабинет , манипулационна и др.здравни нужди. 

Посочените първоначални тръжни цени са месечен наем на имотите. 

      ІІ. Упълномощава кмета на общината да проведе търга и сключи договори с лекарите и 

стоматолозите подписали договори със Здравна каса.  

 

Гласуваха поименно: 

1. Петко Михайлов Михайлов – „за” 

2. Катя Иванова Иванова – „за” 

3. Георги Минков Колев – „за” 

4. Иван Пенев Пенчев – „за” 

5. Стойка Минчева Василева – „за” 

6. Силвия  Чавдарова Иванова – „за” 

7. Иван Петров Иванов – „за” 

8. Таньо Стоянов Стоянов – „за” 

9. Никола Вълев Будаков – „за” 

             10. Стоян Колев Вълчев – „за” 

             11. Спас Запрянов Пеев – „за” 

             12. Иван Димитров Жеков – „въздържал се” 

             13. Радка Стоилова Караджова – „за” 

            

Общ брой съветници – 13. Брой присъствали на гласуването – 13. Брой гласували „за” – 12, „против” 

– 0, „въздържал се” – 1. Приема се. 
 

 

ТОЧКА ЧЕТИРИНАДЕСЕТА 

 

Промяна на характера на собствеността на общински имот УПИ X-155 в квартал 29 по плана на 

с.Мирово и предоставянето му под наем без търг на Сдружение с нестопанска цел в обществена полза 

„МСС Фрее Енд Крейзи” гр.Чирпан ЕИК 177083839 

 

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 пояснява, че 

Община Братя Даскалови е собственик на УПИ Х-155 в квартал 29 с площ от 985 кв.м. в едно с 

построените в него две едноетажни паянтови сгради с площ от  97  и 17 квадратни метра по плана на 

с.Мирово. До преди 2 години сградата изпълняваше публични функции – пенсионерски клуб. Вече 

необходимостта от публичност на тази сграда е отпаднала, тъй като пенсионерският клуб е преместен 

в друга сграда. Към настоящият момент същата не се обитава. Постъпило е Заявление с Вх.№ 94-00-

298 02.02.2017 година от Тодор Русенов Карев в качеството му на Председател на сдружение с 

нестопанска цел в обществена полза „ МСС Фрее Енд  Крейзи” ЕИК 177083839 със седалище и адрес 

на управление: гр.Чирпан,ж.к.”Младост”, бл.2,вх.Б,ет.1,ап.№ 25 за предоставяне под наем за ползване 

на помещение в една от сградите с площ от 9.00 кв.м. за развиване на клубна дейност. 

  Стоян Вълчев уточнява, че става въпрос за стара сграда в дясно от главния път към центъра на 

селото. Било е читалище, бръснарница. Те искат малко от бръснарницата. Преди са влизали 
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пенсионери да я ползват сградата, сега имат друг клуб. Въпросът е в тези Сдружения с 

нестопанска цел. Трябва да му видим решението, където е представил. 

 

      Петко Михайлов – председател на ОбС, казва, че ще се поиска Тодор Русенов Карев да го 

представи решението.  

        

          Галина Радева – зам.-кмет, пояснява: 

- Няма значение, това е организация-юридическо лице с нестопанска цел. Регистрирано е 

изрично в обществена полза, което значи, че те не събират такси за услуги и т.н., не гонят 

печалба. Помещението  е 9 квадрата, да се събират, щом са регистрирани, това означава, че 

това, което са записали като устав и като дейност не противоречи на закона. 

 

       Спас Пеев – общински съветник, допълва: 

- Всичко е съгласувано с юристи. 

 

        Иван Жеков – общински съветник, добавя: 

- Може би трябваше едно копие от съдебното решение. 

 

       Петко Михайлов – председател на Обс, казва, че си е записал да поиска едно копие от съдебното 

решение. 

 

       Иван Жеков – общински съветник, казва, че щом са регистрирани, това даже е похвално. 

 

Други изказвания не се направиха и ОбС взе следното 
  

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 243 

 

1.На основание чл.21 ал.1 т.8 от ЗМСМА , чл.6,ал.1 във връзка с чл.3,ал.2 от Закона за 

общинската собственост, Общински съвет Братя Даскалови дава съгласието си за промяна на 

характера на собствеността на  УПИ Х-155 в квартал 29 с площ от 985 кв.м. в едно с построените в 

него две едноетажни паянтови сгради с площ от 97  и 17 квадратни метра по плана на с.Мирово от 

публична общинска собственост в частна общинска собственост. 

         

        2. Упълномощава кмета на общината да изпълни всички процедури произтичащи от смяната на 

собствеността. 

 

   3. 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 2017 година като включва в ІV. ОПИСАНИЕ НА ИМОТИТЕ, КОИТО ОБЩИНАТА 

ИМА НАМЕРЕНИЕ ДА ПРЕДЛОЖИ  ПОД НАЕМ БЕЗ ТЪРГ- Точка 1. Помещение с площ от 

9.00 кв.м. в УПИ Х-155,  квартал 29 по плана на с.Мирово. 

         4. На основание чл.21,ал.1,т.8 от ЗМСМА и чл.14,ал.6 от Закона за общинската собственост дава 

съгласието си за предоставяне под наем на помещение с площ от 9.00 кв.м. в , част от бившата сграда 

на пенсионерския клуб с.Мирово, разположена в УПИ Х-155 в квартал 29  по плана на с. Мирово за 

срок 5 години на Сдружение с нестопанска цел в обществена полза „ МСС Фрее Енд  Крейзи” ЕИК 

177083839 със седалище и адрес на управление: гр.Чирпан,ж.к.”Младост”, бл.2,вх.Б,ет.1,ап.№ 25, 

представлявано от Тодор Русенов Карев  
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      5. Определя годишен наем в размер на 10.00 лева без ДДС.                         

      

     6. Упълномощава кмета на общината да сключи договор със Сдружение с нестопанска цел в 

обществена полза „ МСС Фрее Енд  Крейзи” ЕИК 177083839. 

 

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. 
 

 

ТОЧКА ПЕТНАДЕСЕТА 

 

„Отпускане на безвъзмездна финансова помощ на служител на „Тържище с. Плодовитово“ 

ЕООД 

 

Докладва: Петко Михайлов – председател на ОбС 

 

     Петко Михайлов – председател на ОбС, уточнява: 

- Както ви обясних става въпрос за наш служител. Искат разрешение Тържището да поеме 

лечението му. Миналата година момчето загуби майка си, за една седмица загуби и дядо 

си. Получи инфаркт. Баща му беше на тежка операция, не знам как е минала операцията на 

очите в Бургас. Получи и инсулт. Както ви казах само един тест за тромбофилия е около 

300-350 лева, скенерът е около 500 лева. 

 

     Иван Жеков – общински съветник, прави предложение: 

- Понеже ясно е визирано, че момчето ще получи парите след представяне на документи. Аз 

предлагам да му увеличим с 200 лева – това е едно 10 процента, защото неминуемо подобни 

скъпи изследвания са свързани понякога с ходене по няколко пъти до лечебни заведения. 

Предлагам да му гласуваме с 200 лева отгоре. Искам като второ нещо, просто като пожелание 

за в бъдеще – направих си труда да погледна решенията, свързани с предоставяне на подобни 

от Тържище село Плодовито и за в бъдеще нека подобни пари да ги гласуваме от общината 

през Правилника за реда и начина за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ. Ще 

онагледя още довечера решение 405 от 17.12.2013г., решение 596 от 24.03.2015г., решение 655 

от 28.08.2015г. Нека и у жителите на общината да не остава впечатлението, че работещите и 
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имащи отношение с Тържище и техни близки са нещо по-специално от останалите жители на 

община Братя Даскалови. Редно е ние да ги разглеждаме като жители на община Братя 

Даскалови, защото това е по-общото от частното работещи еди - къде си. 

 

Петко Михайлов – председател на ОбС, отговаря: 

- До тук ми беше ясно, че искате да увеличим сумата на 2200 лева. Аз съм „за” да увеличим 

сумата, няма проблем. Продължението не можах да разбера – от общината. Докладната е 

вкарана от д-р Колев към Председателя на ОбС с разрешение Тържището да поеме лечението. 

Затова съм формулирал докладната по този начин. Колеги, имате ли нещо против да увеличим 

с 200 лева сумата? 

 

         Катя Иванов – общински съветник, казва: 

- Ние нямаме, но аз също съм съгласна с направеното предложение от Иван Жеков по 

отношение на това как да мине като решение. Нека да си пише от бюджета на Тържище с. 

Плодовитово за в бъдеще. Сега да минава така. Ще създадем някакво настроение, че той един 

вид е служител на борсата и за него може.  

         

        Иван Жеков – общински съветник, добавя: 

- То стана тенденция. 

 

         Катя Иванов – общински съветник, продължава: 

- Ще има хора, които имат възможности, ще кажат „на него дали, а на мен не искат“. Просто да 

е изписано, че ще бъде от печалбата на Тържището, но да се внесе от общината. 

 

         Петко Михайлов – председател на ОбС, пита общинските съветници имат ли нещо против така 

направеното предложение от Иван Жеков за увеличаване на сумата на 2200 лева. Всички изразяват 

съгласие. Променя се цифрата от 2000 на 2200 лева става. Преминава към предложеното решение в 

докладната. 

        Поради объркване в резултат влизането в залата на Венета Иванова – главен специалист 

„Общинска собственост“ за изясняване на възникнали неясноти в техническото изписване на 

докладните по точки 11 и 12, Председателят на Общински съвет казва, че закрива заседанието с 

изчерпване на дневния ред. 

 

       Петко Михайлов – председател на ОбС, добавя, че се е объркал, като е влезнала Венета Иванова и 

решението е останало негласувано. Благодари за напомнянето от колегите и се извинява. Уточнява, 

че всичко, свързано с Тържището, се гласува поименно. Пристъпва към гласуване. 

 

Други изказвания не се направиха и ОбС взе следното 
  

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 244 

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА и чл. 19, ал.1, т. 23 от Наредбата за упражняване на 

правата на собственост на общината в търговски дружества с общинско участие в капитала, за 

участието на Община Братя Даскалови в граждански сдружения и в сдружения с нестопанска цел, 

Общински съвет Братя Даскалови, като упражнява правата на едноличния собственик на капитала в 

„Тържище с. Плодовитово“ ЕООД, реши: 
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1. Общински съвет Братя Даскалови разрешава на „Тържище с. Плодовитово“ ЕООД да 

предостави сума в размер до 2 200,00 /две хиляди и двеста/ лева, необходими за изследвания, 

прегледи, консултации и лечение Димо Иванов Димов, на 35 години, с ЕГН 8112177623. Сумата да 

бъде предоставена на служителя на „Тържище с. Плодовитово“ ЕООД срещу разходооправдателни 

документи. 

2. Възлага на Управителя на „Тържище с. Плодовитово“ ЕООД да предостави сумата по т.1 на 

Димо Иванов Димов, с ЕГН 8112177623 при представяне на разходооправдателни документи. 

 

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. 

 

 След изчерпване на дневния ред заседанието бе закрито в 11.40 часа. 

 

 

 

ПРОТОКОЛИСТ:______________                     ПРЕДСЕДАТЕЛ ОбС_____________                  

                                   /Д.МИЧЕВА/            /П. МИХАЙЛОВ/ 

 


