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ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БРАТЯ ДАСКАЛОВИ, ОБЛАСТ СТАРА ЗАГОРА 

 

 

 

П Р О Т О К О Л 

 

№ 22 

 

Днес, 31.03.2017г., 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 второ 

заседание на Общински съвет - Братя Даскалови, свикано с Покана № 22 от 22.03.2017 

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 Иванова 

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. Румяна Друмева – зам.-обл.управител 

2. Емил Филипов - зам.-кмет на общината 

3. Златка Атанасова – гл. специалист „Бюджет и финанси” в общината 

4. Радослава Колева – мл. експерт „Образование, култура и вероизповедание” в общината 

5. Мануела Делчева – секретар на общината  

 

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

   Присъстват кметове и кметски наместници.  

 

   Председателят на Общински съвет обяви проекта за дневен ред. 

                

   Предложи към дневния ред да бъдат добавени допълнителни точки със следния текст:  

 

- Актуализация на инвестиционната програма  на Община Братя Даскалови за 2017 

год. 

 

Докладва: Иван Танев – кмет на общината 

 

- Определяне компетенции на Кмета на общината по управлението на еднолични 

търговски дружества с ограничена отговорност 
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Докладва: Катя Иванова – общ.съветник 

 

- Редовно общо събрание на „Тържище село Плодовитово” ЕООД 

 

Докладва: Петко Михайлов – председател на ОбС 

 

- Отчисляване на дивидент на Община Братя Даскалови за 2016г.  

 

 Докладва: Петко Михайлов – председател на ОбС 

 

- Предложение до Министерски съвет на Република България за отпускане на 

персонална пенсия на Господин Георгиев Тилев, с ЕГН: 1044127587 и Иван 

Георгиев Тилев, с ЕГН: 1648317524, с настоящ и постоянен адрес: с. Черна гора, ул. 

„Звезда” № 21живущ в гр. Димитровград,на безвъзмездна      

Докладва: Петко Михайлов – председател на ОбС 

 

      Иван Жеков – общински съветник, предлага: 

- От така обявения дневен ред т.16 – „Отдаване под наем на публичен търг на УПИ III-77 

в кв.5 по плана на с. Плодовитово в едно с триетажна масивна сграда и обслужваща 

сграда-частна общинска собственост” – да отпадне. 

 

Петко Михайлов – председател на ОбС, дава думата на Катя Иванова – общински 

съветник: 

- Първо да кажа, че не желая да бъда записвана по какъвто и да е начин на заседанието. 

Понеже докладната, която г-н Жеков иска да отпадне, е от мое име, ще кажа, че тази 

докладна е свързана с друга докладна, която е от Кмета на общината. Имотът може да 

бъде отдаден, ако стане от публична в частна собственост. Така или иначе, ако това 

решение не се вземе, докладната автоматично си отпада. 

 

         Петко Михайлов – председател на ОбС, подлага на гласуване предложението на г-н 

Жеков т.16 да отпадне от дневния ред. 

 

Общ брой съветници – 13. Брой присъствали на гласуването – 13. Брой гласували „за” –4, 

„против” – 9 , „въздържал се” – 0. Не се приема. 

 

     Други предложения и допълнения не се направиха и Петко Михайлов – председател на 

ОбС обяви дневния ред в 14 точки и 5 допълнителни. 

 

       В гласуването участваха 13 общински съветници, от които със „за” – 11, „против” – 2,  

„въздържал се” – 0. Приема се. 

 

           Иван Жеков – общински съветник, обяснява отрицателния си вот: 

- В раздадените ни покани точките са 16. Два пъти г-н Михайлов каза, че точките са 14 и 5 

допълнителни. Гласувах „против”, защото в раздадените ни покани точките са 16.  

             

      Петко Михайлов – председател на ОбС, отговаря: 

- Благодаря за поправката, г-н Жеков. Да, точките са 16 и 5 допълнителни. Стават 21. Който е 

съгласен с този дневен ред, нека гласува.  

 

          Други предложения и допълнения не се направиха и ОбС прие следния 
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ДНЕВЕН РЕД: 

 

1. Приемане на Наредба за Изменение и допълнение на Наредбата за реда за придобиване, 

управление и разпореждане с общинско имущество на Община Братя Даскалови 

 

Докладва: Иван Танев – кмет на общината 

 

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

 

Докладва: Петко Михайлов – председател на ОбС 

 

3. Приемане на План за действие на Община Братя Даскалови в изпълнение на областната 

стратегия за интегриране на българските граждани от ромски произход и други граждани в 

уязвимо социално положение, живеещи в сходна на ромите ситуация (2017-2020) 

 

Докладва: Емил Филипов – зам.-кмет на общината 

 

 4. Информация за учебно-възпитателната работа в училищата на община Братя Даскалови за 

първия учебен срок на учебната 2016/2017 г.  

Докладва: Иван Танев – кмет на общината 

 

     5. Промяна в състава на Обществения съвет за упражняване на контрол при осъществяване 

на дейностите в областта на социалното подпомагане и услуги и приемане на Правилник за 

устройството и дейността на Обществения съвет за упражняване на контрол при 

осъществяване на дейностите по социално подпомагане в община Братя Даскалови. 

Докладва: Емил Филипов – зам.-кмет на общината 

 

      6. Определяне размера на месечните трудови възнаграждения на кмета на общината и 

кметове на кметства, считано от 01.03.2017г. 

Докладва: Иван Танев – кмет на общината 

     

      7. Утвърждаване на средства за работни заплати в бюджетните дейности, считано от 

01.03.2017г. 

 

Докладва: Иван Танев – кмет на общината 

 

8. Продажба на имот № 000124 – Друга селскостопанска територия с площ от 0.997 дка по 

КВС на с. Малко Дряново на публичен търг и определяне на първоначална тръжна цена 

 

Докладва: Иван Танев – кмет на общината 

  

9. Приемане на Годишен план за развитие на социалните услуги в община Братя Даскалови 

за 2018г. 

Докладва: Емил Филипов – зам.-кмет на общината 

 

10. Отдаване под наем на общинска земеделска земя в землището на с. Гранит без 

провеждане на търг. 
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Докладва: Галина Радева – зам.-кмет на общината 

 

11. Прехвърляне право на собственост върху предаваемо място-общинска собственост с цел 

урегулиране на ПИ /поземлен имот/ № 238 в УПИ /урегулиран поземлен имот/ V-238 и 

УПИ VI-238 в квартал 31 по плана на с. Малко Дряново и определяне на цена. 

 

Докладва: Галина Радева – зам.-кмет на общината 

 

12. Откриване на процедура за избор на оператор на язовирна стена за възлагане 

стопанисването, поддръжката и експлоатацията на язовири и водоеми-публична общинска 

собственост в село Медово 

 

Докладва: Галина Радева – зам.-кмет на общината 

 

13. Промяна на характера на собствеността на УПИ III-77 в кв. 5 по плана на с. 

Плодовитово от публична в частна общинска собственост. 

 

Докладва: Иван Танев – кмет на общината 

 

14. Предложение да бъдат отписани като задължение неизплатените такси за храна на лица 

с изтекла погасителна давност и починали лица 

 

Докладва: Иван Танев – кмет на общината 

 

15. Учредяване на безвъзмездно право на ползване върху сградата на Младежки клуб с.    

Черна гора на НЧ „Христо Ботев-1927 година” с. Черна гора 

 

Докладва: Галина Радева – зам.-кмет на общината 

 

16. Отдаване под наем на публичен търг на УПИ III-77 в кв.5 по плана на с. Плодовитово в 

едно с триетажна масивна сграда и обслужваща сграда-частна общинска собственост 

Докладва: Катя Иванова – общ.съветник 

 

 

17. Актуализация на инвестиционната програма  на Община Братя Даскалови за 2017 год. 

 

Докладва: Иван Танев – кмет на общината 

 

       18. Определяне компетенции на Кмета на общината по управлението на еднолични 

       търговски дружества с ограничена отговорност 

Докладва: Катя Иванова – общ.съветник 

 

       19.Редовно общо събрание на „Тържище село Плодовитово” ЕООД 

 

Докладва: Петко Михайлов – председател на ОбС 

 

       20. Отчисляване на дивидент на Община Братя Даскалови за 2016г.  

 

 Докладва: Петко Михайлов – председател на ОбС 
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21. Предложение до Министерски съвет на Република България за отпускане на персонална 

пенсия на Господин Георгиев Тилев, с ЕГН: 1044127587 и Иван Георгиев Тилев, с ЕГН: 

1648317524, с настоящ и постоянен адрес: с. Черна гора, ул. „Звезда” № 21живущ в гр. 

Димитровград,на безвъзмездна      
Докладва: Петко Михайлов – председател на ОбС 

 

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

„въздържал се” – 0. Приема се. 

 

ТОЧКА  ПЪРВА 

 
Приемане на Наредба за Изменение и допълнение на Наредбата за реда за придобиване, 

управление и разпореждане с общинско имущество на Община Братя Даскалови 

 

Докладва: Иван Танев – кмет на общината 

 

         Петко Михайлов – председател на ОбС, даде думата на Георги Минков Колев – 

председател на комисията по „Предотвратяване и установяване на конфликт на интереси и 

нормативна уредба”, който казва, че във връзка с извършена проверка от Окръжна прокуратура 

гр.Стара Загора по законосъобразността на подзаконови нормативни актове – в случая 

Наредбата за реда за придобиване,управление и разпореждане с общинско имущество на 

Община Братя Даскалови са установени някои непълноти и несъответствия със Закона за 

общинската собственост. Това налага да се извърши частично изменение и допълнение на 

наредбата.  

Причини, налагащи изменение на Наредбата за реда за придобиване,   управление и 

разпореждане с общинско имущество на Община Братя Даскалови: На 13.01.2017 г. в 

деловодството на Общински съвет Братя Даскалови е постъпило писмо от окръжен прокурор 

М.Димитрова, в което се цитират несъответствия и непълноти в Наредбата за реда за 

придобиване,управление и разпореждане с общинско имущество на Община Братя Даскалови. 

След извършена проверка се установи, че липсите и несъответствията може и следва да бъдат 

извършени в сроковете, предвидени от законодателя. 

В докладната са посочени целите, които са поставени и че за прилагането на новата уредба не са 

необходими допълнителни финансови средства, които да бъдат предвидени в бюджета на Община 

Братя Даскалови. 

Измененията, които се налагат, са в следните членове: чл.19, чл.6, чл.20, чл.53. 

 

   Други изказвания не се направиха и ОбС взе следното 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 245 

    

       На основание чл.21, ал.1, т.8 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната 

администрация и във връзка с чл.8, ал.2 от Закона за общинската собственост и чл.79 от 

Административно-процесуалния кодекс, Общински съвет Братя Даскалови приема: 

 

Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за реда за придобиване, управление и 

разпореждане с общинско имущество в Община Братя Даскалови, приета с Решение № 

118 на Общински съвет - Братя Даскалови, взето на 23.10.2008 г. по Протокол № 14, 

актуализирана с Решение № 370/18.11.2010 г. по протокол № 39, с Решение № 386 от 21. 12. 

2010 г. , с Решение № 465/29.07.2011 г. по протокол № 47, с Решение № 474/24.08.2011 г. по 
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протокол № 48, с Решение № 485/16.09.2011 г. по протокол № 49, с Решение № 

70/29.03.2012 г. по Протокол № 7, с Решение № 364/26.09.2013 г. по Протокол № 32, 

Решение № 457/30.05.2014 г. по Протокол № 41, както следва: 

 

§1. В Чл.19 се създава нова алинея 2 и придобива следната редакция:  

Чл.19 /2/ Свободни нежилищни имоти – частна общинска собственост, с решение на 

Общинския Съвет, се отдават под наем без търг и конкурс, за здравни, образователни и 

социални дейности, имоти частна общинска собственост за задоволяване на съответните нужди 

на населението, както и на юридически лица с нестопанска цел, осъществяващи дейност в 

обществена полза, по ред, определен в чл.20 от наредбата.  

 

§2. В Чл.6, ал.1 се добавят нови точка 5 и точка 6, като досегашната точка 5 става точка 7 

и придобива следната редакция:  

Чл.6 /1/  

5.  обектите, за изграждането на които е необходимо отчуждаване на частни имоти; 

6.  обектите по точка 5 от първостепенно значение; 

7.  други данни, определени от общинския съвет. 

 

§3. Чл.20, ал. 4 се променя и придобива следната редакция:  

Чл.20 /4/ С решение на Общинския съвет  могат  да се отдават  под наем на търговски 

дружества, без търг или конкурс, поземлени имоти – частна общинска собственост, необходими 

като терени за временно използване, за спомагателни и  допълнителни площадки, комуникации 

и  други, свързани с  изграждането,  ремонта  и  поддържането на  обекти  на  техническата 

инфраструктура, за срока  на ремонтно-строителните дейности.  

 

§4. Чл.53, ал.5 се променя и придобива следната редакция:  
Чл.53 /5/ Безвъзмездно право на ползуване върху имоти и вещи – частна общинска собственост 

може да се учреди от кмета на общината след решение на Общински съвет, взето с мнозинство 

повече от половинaтa от общия брой на съветниците, когато лицата, на които може да се 

учреди, са определени със закон. 

 

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. 
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ТОЧКА  ВТОРА 

 

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 

Общински съвет  Братя Даскалови е постъпило заявление с Вх. № 10-00-61/09.03.2017г. от 

Стефка Дженева Атанасова от с. Партизанин. Същата е майка на 4 /четири/ деца, последното от 

които е родено на 22.02.2017г. Не получава никакви социални помощи. Желае да й бъде 

отпусната еднократна финансова помощ поради влошеното й здравословно състояние и 

недостиг на финансови средства. Стефка е със 100% трайно намалена работоспособност с 

чужда помощ, страда от хронична бъбречна недостатъчност. 

Към молбата си прилага епикриза с действие до 01.03.2017г., към момента чака нова, която ще 

й бъде предоставена през месец април и удостоверение за раждане на последното й дете. 

Катя Иванова уточнява, че на комисиите е предложено размерът на отпуснатата финансова 

помощ да бъде 50 лв.   

       

Иван Жеков – общински съветник, казва: 

- С твърдото убеждение за пореден път, че тези хора се нуждаят от средствата, казвам, че 

наредбата ни е за промяна и, че в нашия Правилник за отпускане на еднократна помощ 

най-напред няма такива комисии в момента, в които да бъдат разглеждани постъпилите 

заявления. Иначе съм убеден, че хората имат нужда от тези средства, но това ще ми е 

съображението аз да се въздържа. 

 

   Катя Иванова – общински съветник, взима думата: 

- За пореден път, г-н Жеков, ви предлагам да пуснете промяна в наредбата. Да я 

предложите за гласуване в Общински съвет, да я дебатираме и ще я гласуваме. По 

отношение на докладната – винаги сме се стремили да се вместим в тези 2000 лева 

бюджет, с които Общински съвет може да разполага и да отпуска еднократни помощи. 

Искаме приложено всички документи, които имат лицата във връзка с мотивите в 

заявленията. Тук виждаме и удостоверението за раждане на детето, виждаме и ТЕЛК-а, 

пише, че към момента е изтекъл. Тази жена аз я познавам, разведена е, има четири деца, 

двете са по-големи, сега разбирам, че е родено и четвърто. Тази жена миналата година 

беше в много тежко здравословно състояние, да не кажа „на косъм“. Аз мисля, че 50 лв. 

са едно няма нищо. И пак ви казвам, г-н Жеков, когато давате предложение, напишете го 

писмено,напишете докладна, напишете проект за решение, ще го дебатираме и ще го 

гласуваме. С това „дайте да направим“, много моля, но когато аз имам нещо, го внасям 

като докладна.  

 

   Иван Пенчев – общински съветник, казва: 

- Имам предложение да повишим на 100 лева сумата, понеже има нетрудоспособност 100 

%, бъбречна недостатъчност, има и други заболявания, даже ще й трябват повече пари. 

ТЕЛК-ът ще мине април, пари ще получи след 3 месеца. За тези 3 месеца няма с какво да 

се изхранва.  

 

   Георги Колев – общински съветник, добавя: 
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-   Аз имах възможност да се срещна с кмета на Партизанин и да разговарям във връзка 

със заболяването на тази жена. Той потвърди нашето предложение засега да й се дадат 

50 лева, а за напред ще мислим какво ще правим. 

 

          Катя Иванова – общински съветник, взима думата: 

- Понеже аз контактувам винаги с колегите от Социална помощ, когато има докладни за 

отпускане на еднократна финансова помощ от Общински съвет, към момента тя си е 

подала заявлението за отпускане на еднократна помощ за детски и за майчинство, но все 

още не е минало и не е получила средствата. 

 

Петко Михайлов – председател на ОбС, казва:  

- Г-н Жеков, по наредба тези документи, които ги изискваме, жената ги е представила. 

Запознайте се добре с наредбата и тогава коментирайте. Имаме предложение от Иван 

Пенчев да вдигнем сумата на 100 лв. На комисиите бяхме решили размерът на сумата да 

е 50 лв. Нека гласуваме предложението.  

 

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

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

Други изказвания не се направиха и ОбС взе следното 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 246 

         
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 Стефка Дженева Атанасова от с. Партизанин  

 

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

 

ТОЧКА  ТРЕТА 

 

Приемане на План за действие на Община Братя Даскалови в изпълнение на областната 

стратегия за интегриране на българските граждани от ромски произход и други граждани 

в уязвимо социално положение, живеещи в сходна на ромите ситуация (2017-2020) 

 

Докладва: Емил Филипов – зам.-кмет на общината 

     

       Петко Михайлов – председател на ОбС даде думата на Стойка Минчева Василева – 

председател на комисията по „Здравеопазване, социални дейности, образование, култура, 

вероизповедания и спорт”, която поясни, че с Решение на Народното събрание от 1 март 2012 г. 

бе приета Национална стратегия на Република България за интегриране на ромите (2012-2020).  
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В изпълнение на Националната стратегия бе изготвена Областна стратегия за интегриране на 

ромите в област Стара Загора (2013-2020). 

Във връзка с изпълнение на Областната стратегия за интегриране на българските граждани от 

ромски произход и други граждани в уязвимо социално положение и съгласно Рамковото 

споразумение за равноправно интегриране на ромите е необходимо Община Братя Даскалови да 

приеме План за действие на Община Братя Даскалови за интегриране на българските граждани 

от ромски произход и други граждани в уязвимо социално положение, живеещи в сходна на 

ромите ситуация (2017-2020). 

 

       Иван Жеков – общински съветник, казва: 

- Искам да попитам дали ще бъде коригиран плана, понеже аз обърнах внимание и на 

комисиите, в така представения ни вид многократно е изписано неправилно 

съкращението пред едно от училищата и искам и тук да се чуе уверението, че това ще 

бъде поправено. 

 

       Петко Михайлов – председател на ОбС, отговаря: 

- Г-н Жеков, и на комисиите ви казах, ще бъде поправено така, както трябва да бъде. 

 

    Други изказвания не се направиха и ОбС взе следното 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 247 

 

         На основание чл. 21, ал. 1, т. 12 от ЗМСМА Общински съвет Братя Даскалови реши: 

 

1.  Приема План за действие на Община Братя Даскалови в изпълнение на областната 

стратегия за интегриране на българските граждани от ромски произход и други граждани 

в уязвимо социално положение, живеещи в сходна на ромите ситуация (2017-2020) 

 

 

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

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

ТОЧКА  ЧЕТВЪРТА 

 

Информация за учебно-възпитателната работа в училищата на община Братя Даскалови 

за първия учебен срок на учебната 2016/2017 г.  

 

Докладва: Иван Танев – кмет на общината 

 

  Петко Михайлов – председател на ОбС даде думата на Стойка Минчева Василева - 

председател на комисията по „Здравеопазване, социални дейности, образование, култура, 

вероизповедания и спорт”, която разяснява, че на територията на община Братя Даскалови има 

6 действащи училища, в които общо се обучават 487 ученика,а в Оризово и Черна гора има 2 

ПГ съответно с 10 и 17  деца. Осигурен е  безплатен транспорт, както и целодневна организация 

на учебния процес.   

Основни направления в училищната политика  за развитие са: достъпно и качествено 

образование, предотвратяване на преждевременното напускане на училище, повишаване на 

ефективността от дейността на педагогическия състав, ангажиране на родителите, 

координирани действия с участие на институциите за образование и обучение, институциите на 
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властта, гражданското общество и бизнеса в реализацията на политика за намаляване на 

отпадането от училище. Надяваме се тази политика да бъде осъществена и подпомогната и от 

участието на Обществените съвети,създадени по смисъла на новия Закон за ПУО. Твърде е 

рано, обаче да преценим ефективността им. 

Относно учебния процес стигаме до следните изводи: 

 I-IV клас 

С първокласниците се работи за овладяване на четивната техника и правилата за писане на 

букви, думи и кратки изречения. 

Математика- работи се основно за осмисляне на действията събиране и изваждане на числата до 

20. 

С второкласниците  се работи за усъвършенстване на четивната техника и да се научат да 

пишат грамотно и четливо. 

С третокласниците се работи върху писането под диктовките , правилния правопис и 

създаването на устен преразказ. 

Четвъртокласниците се справят сравнително добре.Работи се за усъвършенстване на писмената 

реч. 

Трудности по математика учениците срещат при решаване на текстови задачи, и превръщане на 

мерни единици. 

Човекът и обществото- Учениците трудно усвояват  учебния материал.  Не умеят 

самостоятелно да възпроизвеждат учебното съдържание. В известна степен затрудненията се 

дължат и на високия стил, на който са написани учебниците. 

Човекът и природата-  Учениците могат да възпроизвеждат учебното съдържание, 

подпомогнати от учителя с въпроси. 

V-VIII клас 

Български език  

Учениците са усвоили задоволително видовете изречения по цел на общуване и по състав. 

Изпитват трудности когато извършват морфемен анализ. Учениците не могат да дадат пълна 

характеристика  на частите на речта.Затрудняват се при писане на преразказ и създаване на 

разказ по въображаема случка. Откриват  и анализират видовете сложни изречения. Познават 

художествените похвати за изграждане образа на герои в епическото произведение, както и 

основните литературни родове.  

Учениците са усвоили задоволително отношенията между езиковите единици в текста. 

Изпитват трудности при създаването на съчинение интерпретация и есе. Затрудняват се при 

определянето на сюжета и композицията на литературното произведение. 

Математика  
Познават основните действия на естествените числа. Умеят да намират НОД и НОК.Усвоили са 

знания за действия с обикновени дроби. Учениците са усвоили действията със  степени и дроби. 

Добре се ориентират в прилагане на формулите свързани  със степенуване. Единици изпитват 

трудности , поради затруднения  в таблицата за умножение. Задоволително са усвоили основни 

математически понятия. Трудно заместват в основни математически формули. 

Наличието на ПИГ-ове дава възможност за индивидуална работа с учениците, които имат по-

големи затруднения при усвояването на учебния материал, още повече, че в къщи липсва 

всякаква заинтересованост от страна на родителите, по отношение обучението на децата им. 

     Стойка Василева добавя, че са представени в докладната цифрови данни за успеха на 

учениците в края на срока по предмети.  

Възпитателната работа в училищата е неразделна част от цялостната учебна дейност.  Основна 

цел в работата е изграждане у учениците на култура на поведението, възпитание на 

взаимоотношения с родители, учители, съученици, уважение и себеуважение, осъзнато 

ползване на гражданските права и отговорности, нравствено, хуманно и патриотично 

възпитание.  
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Всички училища на територията на община Братя Даскалови работят по проект за  

подпомагане на физическото възпитание и спорта; проект „Развитие на способностите на 

учениците и повишаване мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични 

знания, умения и компетентности  (ТВОЯТ ЧАС) “, както и по схема „Училищно мляко и 

училищен плод”. 

ОУ „Св. Св. Кирил и Методий” участва още в: 

1. Национална програма за превенция на отпадане на ромски деца от училище „Всеки 

ученик може да бъде отличник”към ЦМЕДТ „ Амалипе”, Велико Търново. 

2. Мярка „ Без свободен час” заместване на отсъстващи учители в училище. 

3. Национална програма „За по –пълно обхващане на учениците в задължителна 

училищна възраст” Модул „Подпомагане храненето на децата в подготвителна група в детски 

градини и ученици от І – ІV клас”. 

Във всички училища са създадени клубове по интереси, в които децата творят и се забавляват. 

В голяма степен тези форми правят училището интересно и привлекателно място. Децата се 

включват с голямо желание, придобиват друга култура, различно поведение.  

На този етап няма отпаднали ученици от училищата.  

 

Стоян Вълчев – общински съветник, взима думата: 

- Въпросите около състоянието на образованието в нашата община са много 

незадоволителни. На по-предната таблица имаме 3276 етнически групи турска и 

ромска, като се има предвид, че повечето от нашите цигани са турчеещи се и се 

пишат за турци. Турците са 100 човека в Горно Ново село и 20 в Долно Ново село. 

Значи смятайте около 3600 и отгоре – това е половината от населението от 

постоянния адрес. Над 60г. сме 3285 човека. И с това образование – 8 клас гледам 

2,92 успех. След 10-15 г. Тези, които сме над 60 може да ни няма, обаче не знам с тези 

неграмотни хора как ще се оправяте. Според мен трябва нещо да се направи. Знам, че 

в училищата с успехите има проблем и, че не можело да остават и т.н. Учителите сега 

ще им увеличат заплатите, според мен трябва да се търси някаква форма дали има 

ефект от това тяхно обучение. Информацията вече е изготвена, аз имам забележки в 

смисъл такъв, че трябва да се алармират учители, директори, ако трябва срещи да се 

направят с тях. След 10 години аз не виждам бъдещето на общината при това 

положение. Процентът в нашата община е един от най-големите може би в областта. 

Тука има някакви мерки, но според мен не са били достатъчни, щом продължава да 

има успех 2,92. 

 

     Иван Жеков – общински съветник, казва: 

- За никого не е тайна, че аз по професия съм учител. За мен образованието наистина 

трябва да бъде приоритет, защото за разлика от други сфери на нашия живот, 

резултатите от доброто образование се виждат чак след години, а не на момента или 

на секундата, както при някои други министерства и сфери. Искам да кажа следното – 

това колко ние милеем за образованието в община Братя Даскалови е показателно от 

следните два факта – като погледнем комисията по образование, нейният председател 

и членовете й и съответното образование и квалификация, професионална, която 

притежават и съответното предложение, направено на началните ни сесии, може да си 

отговорим сами на този въпрос. Вторият и още по-тъжен факт е, че община Братя 

Даскалови от всички 11 общини в област Стара Загора е на първо място по брой 

ученици, които от община Братя Даскалови отиват да учат в съседни общини. Много 

ни е удобно ние да кажем: „Да, това е право и избор на всеки“. Някой запитвал ли се е 

за причините за това нещо и защо родителите си местят включително и в община 

Първомай децата. Обърнах се след комисиите онзи ден към г-жа Колева, понеже тя не 
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присъстваше тогава, слязох и я попитах защо от някои училища няма данни. За да 

завърша, ще помоля за поредната поправка, защото ПИГ-овете си заминаха, и това го 

казвам за пореден път , със стария закон за образованието. Вече сме в целодневна 

организация на учебния ден и тук поставям също въпроса – след като в някои 

училища има изградена такава целодневна организация на учебния ден, въпреки 

огромните за мащабите и бюджетите на съответните училища остатъци в 

делегираните им бюджети, изхождайки от това, че ние като Общински съвет трябва 

да осъществяваме и социални функции и дейности, защо не е организирано хранене 

за тези ученици. Тези деца имат нужда от подобно хранене. Аз не мога да си 

представя как едно дете до обяд си кара редовните часове и след това отива в 

целодневна организация, то къде се е нахранило – отишло си е до вкъщи, носило си е 

храна, къде е седнало, ако си е отишло вкъщи и всички деца са си отишли вкъщи, 

организираният отдох и спорт и обяд този учител, като ги е записал в материалната 

книга, в дневника, с кого ги е карал? Нека г-жа Колева ми отговори, каквото ми 

отговори. И не берете грижа, тръгнал съм да подготвям докладни, изисквал съм 

информация  от училищата. Специално това, че ми се отказва на мен информация, 

поискана по надлежен начин, бъдете сигурни, че ще бъде сезиран и омбудсманът на 

Република България.  

  

 Катя Иванова – общински съветник, взима думата: 

- Отново никакво предложение, отново само критики, отново не изразява конкретно 

предложение какво да бъде направено за подобряване на този успех. Аз разбирам, 

Иване, че не ти е добре, че не си председател на комисия, но това няма значение дали 

си или не си. Аз не те прекъсвах, когато говореше. Аз мисля, че сме тука 13 човека. 

Кой е председател на коя комисия за мен няма значение, важното е да се работи, да 

стигаме до консенсус. Доколкото знам, не знам на какво се дължи, но повечето от 

директорите на училищата не искат да комуникират с теб. Аз съм ги питала не знам 

защо. Просто страх ли ги е, не мога да си обясня, но като разберат, не искат и това е. 

Давай предложения, разбирам, че искаш да се изявиш пред публика. Дай конкретно 

предложение. 

  

Радослава Колева - мл. експерт „Образование, култура и вероизповедание” в общината, се 

намесва с думите: 

- От шестте училища, две не са представили цифрови данни за успеха на своите 

ученици. Това са училището в Братя Даскалови и училището в Партизанин. Защо не 

са го направили, аз не мога да отговоря от тяхно име. Те прекрасно знаят, че когато се 

подава информация за учебно-възпитателен процес, един от компонентите на тази 

информация е успеваемостта на учениците. Това е по този въпрос. В две училища 

децата не се хранят. Това са местните училища в Мирово и в Гранит. Там няма деца 

от други населени места. Децата отиват наобяд предполагам в домовете си, не бих 

могла да кажа, аз лично не съм го проверила това нещо. След това се връщат, ако са 

ходили в домовете си, за продължаване на учебния процес. Успехът – 

да,действително е повече от трагичен, но искам веднага да кажа, че образованието е 

процес, в който има най-малко три страни- педагогически специалисти, родители, 

деца. Когато дори една от страните да не участва адекватно, да не взима отношение 

по този процес, няма как да се случат нещата. Това, че в домовете се говори на друг 

език, не на български, ние няма как да контролираме този процес, за съжаление. В 

училищата се изисква да се говори български в часовете. В междучасията аз съм 

присъствала на такива случаи, в който децата по между си говорят на някакъв друг 

език, който е неразбираем за мен. Не бих желала, точно защото казах, че учебно-
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възпитателната работа е процес, просто така да се обвиняват учителите, защото аз 

лично се възхищавам на куража им, с който работят. На последната конференция по 

въпросите на образованието , която беше преди малко повече от месец, с г-н Филипов 

бяхме там . В Пазарджик се проведе тази конференция, организирана от 

Националното сдружение на общините, представители на Министерството на 

образованието. Бяха поканени и ученици от езикова гимназия като страна от този 

процес. Знаете ли какво ме впечатли от изказването на едно от тези деца – то каза: 

„Добре е, че  учим децата да броят, но още по-хубаво е, ако ги научим какво броят и 

защо броят“. Коментираха се новия закон, наредби, които ще подлежат на промяна, 

някои от тях започнаха вече да се променят. Основният проблем за мен в тази 

образователна система е учим ли децата да мислят. Защото с тази учебна програма, 

която се спуска, която трябва да бъде изпълнена, това не се случва. Нашите деца не 

могат да мислят. Ние ги отрупваме с информация – готова, смляна. Те не могат да 

стигнат сами, със собствените си мозъци до някакви елементарни мисловни процеси, 

те не могат да правят анализ, обобщение, сравнение и т.н. Но за това вина не носят 

нито учениците, нито учителите. Нещата са много по-дълбоки и много по-сложни.      

 

      Иван Жеков – общински съветник, иска думата за лично обяснение: 

- Г-жо Иванова, предвид, че приемаме информация, аз не виждам какво предложение 

мога да дам, освен да направя едно изказване, което и направих. За момента и 

предвид внесената докладна не виждам какво може да се предложи. Тази информация 

е такава, каквато е. Искам едно уточнение, понеже беше пропуснато училището в 

Черна гора, а информацията е за първия срок – до края на първия срок беше ли 

организирано храненето на децата там, г-жо Колева и уточнявам, че в училището в 

Черна гора също няма пътуващи ученици.  

 

  Радослава Колева - мл. експерт „Образование, култура и вероизповедание” в общината, 

отговаря: 

- Аз не бих могла да отговоря, там се изгради столова, предполагам, че г-н Филипов е 

по-запознат. 

 

       Емил Филипов – зам.-кмет на общината, казва: 

- Проблемът с храненето беше относно това, че персоналът на училището желаеше 

децата да плащат някаква част от храненето. Това е свързано с касови апарати, 

регистрации в НАП, който процес отне малко повече време. От 1 март тази година 

децата се хранят.   

 

    Други изказвания не се направиха и ОбС взе следното 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 248 

 

           На основание чл. 21, ал.1, т.23 и във връзка с чл. 17, ал.1, т.3 от ЗМСМА Общински 

съвет  Братя Даскалови реши: 

 

1. Приема отчета за учебно-възпитателната работа през първия срок на училищата в община 

Братя Даскалови 

 

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

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

 

     Промяна в състава на Обществения съвет за упражняване на контрол при осъществяване 

на дейностите в областта на социалното подпомагане и услуги и приемане на Правилник 

за устройството и дейността на Обществения съвет за упражняване на контрол при 

осъществяване на дейностите по социално подпомагане в община Братя Даскалови. 

Докладва: Емил Филипов – зам.-кмет на общината 

 

 Петко Михайлов – председател на ОбС даде думата на Стойка Минчева Василева - 

председател на комисията по „Здравеопазване, социални дейности, образование, култура, 

вероизповедания и спорт”, която пояснява, че е предоставено предложение за промяна в състава 

на Обществения съвет за упражняване на контрол при осъществяване на дейностите по 

социално подпомагане и услуги в община Братя Даскалови и приемане на Правилник за 

устройството и дейността на Обществения съвет за упражняване на контрол при осъществяване 

на дейностите по социално подпомагане и услуги в община Братя Даскалови за изпълнение на 

дейностите, предвидени в Стратегията за развитието на социалните услуги в община Братя 

Даскалови за 2016-2020 година. 

Промяната в състава на  Обществения съвет за социално подпомагане и социални услуги и 

приемането на Правилник за неговото устройство и дейност са необходими във връзка с 

изпълнение на чл. 35 от Закона за социалното подпомагане и чл. 52 от Правилника за прилагане 

на Закона за социалното подпомагане и осигуряването на контролен орган, който ще следи за 

изпълнението, актуализирането и отчитането на Стратегията за развитието на социалните 

услуги в община Братя Даскалови, която изразява стремежа на общинска администрация към 

модерна социална политика. 

Като приложение към докладната е Правилник за устройството и дейността на Обществения 

съвет за упражняване на контрол при осъществяване на дейностите по социално подпомагане в 

община Братя Даскалови. 

 

    Други изказвания не се направиха и ОбС взе следното 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 249 

 

        На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, във връзка с чл. 35 от Закона за 

социалното подпомагане и чл. 52 от Правилника за прилагане на Закона за социалното 

подпомагане, Общински съвет Братя Даскалови реши: 

 

 I. Променя състава на  Обществения съвет за упражняване на контрол при 

осъществяване на дейностите в областта на социалното подпомагане и услуги в община Братя 

Даскалови, както следва: 

 ПРЕДСЕДАТЕЛ: Емил Христов Филипов – заместник-кмет на Община Братя Даскалови 

 СЕКРЕТАР: Петя Стойкова Михайлова – директор на дирекция „АООСИД” в Община 

Братя Даскалови 
       

 ЧЛЕНОВЕ: 

 1. Янка Петрова Гайдаджийска – мл. експерт „Програми, проекти и обществени 

поръчки” 

 2. Стойка Минчева Василева – общински съветник 
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 3. Гергана Христова Филипова – главен социален работник в Д „СП” гр. Чирпан 

 4. Марияна Бинева Манева – управител на Домашен социален патронаж с. Братя 

Даскалови 

 5. Златина Видева Видева – управител на Дневен център за стари хора с. Братя 

Даскалови 

 6. Петранка Калчева Нанчева – ръководител на Център за почасово предоставяне на 

услуги за социално включване в общността или в домашна среда 

 7. Мариана Христова Колева – учител в СУ „Христо Ботев” с. Братя Даскалови 

 

II. Приема Правилник за устройството и дейността на Обществения съвет за 

упражняване на контрол при осъществяване на дейностите по социално подпомагане в община 

Братя Даскалови. 

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

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

ТОЧКА ШЕСТА 

 

     Определяне размера на месечните трудови възнаграждения на кмета на общината и 

кметове на кметства, считано от 01.03.2017г. 

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 обяснява, че 

съгласно чл. 21, ал.1 т. 5 Общинския съвет определя размера на трудовите възнаграждения на 

кметовете в рамките на действащата нормативна уредба и средствата за работна заплата на 

персонала по предложение на кмета на общината. С Постановление на МС № 67 от 2010 

година, изменено  пред 2014 година са определени минималните и максималните месечни 

размери на основните месечни заплати на кмет на община и кметове на кметства, посочени в 

Приложение No1 към Наредбата за заплатите на служителите в държавната администрация, 

както следва: 

 - за кмет на община с население до 10 000 души  минимална основна месечна заплата 650 лв. и 

максимална основна месечна заплата 2200 лв.; 

 -за кмет на кметство с население от 501 до 2500 души минимална основна месечна заплата 460 

лв. и максимална основна месечна заплата 1400 лв.; 

 -за кмет на кметство с население до 500 души минимална основна месечна заплата   460 лв. и 

максимална  основна месечна заплата 1300 лв. 

Предлагаме заплатите на кметовете на кметства да бъдат разделени на три групи:  

- Кмет на кметство  до  500 жители. 

- Кмет на кметство  от  500 до 1000  жители 

- Кмет на кметство над 1000 жители  

Предложението за увеличение, съгласно тези три групи, е следното: 

 

Кмет на Община  Братя Даскалови 1500лв. 

Кмет на кметство  с.Черна гора  890 лв. 

Кмет на кметство с. Оризово 890 лв. 

Кмет на кметство с.Мирово 820 лв. 

Кмет на кметство с.Плодовитово 820 лв. 
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Кмет на кметство с.Гранит 820 лв. 

Кмет на кметство с.Партизанин 820 лв. 

Кмет на кметство с.Горно Белево 670 лв. 

Кмет на кметство с.Опълченец 670 лв. 

Кмет на кметство с.Православ 670 лв. 

Кмет на кметство с.Верен 670 лв. 

Кмет на кметство с.Медово 670 лв. 

Кмет на кметство с.Найденово 670 лв. 

Кмет на кметство с. Горно ново село 670 лв. 
 

   Стоян Вълчев – общински съветник, взима думата: 

- От тази таблица не се виждат заплатите на кметските наместници. 

 

   Златка Атанасова – гл.спец. „Бюджет“, отговаря: 

- Те не се гласуват. Затова не е написано в докладната. 

 

   Стоян Вълчев – общински съветник, добавя: 

- Няма значение, че не се гласуват, трябва да се знаят. Информирайте ни. 

 

   Спас Пеев – общински съветник, пита: 

- С колко процента е увеличено заплащането на кметовете и за всички ли е еднакво 

увеличението, също така за кметските наместници – защо не ги виждаме? 

 

   Златка Атанасова – гл.спец. „Бюджет“, отговаря: 

- По ЗМСМА тази точка се гласува точно заплатите на кметовете. Кметските 

наместници са по трудови договори, назначени от кмета, но увеличението им е 

същото. Увеличението е 5 %, закръглено на нула. 

 

    Петко Михайлов – председател на ОбС, уточнява: 

- Въпросът мисля е изяснен на комисиите. 5 % е увеличението, еднакво за всички. 

 

Други изказвания не се направиха и ОбС взе следното 

  

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 250 

           

         1. На  основание чл.21, ал.1, т. 5 от ЗМСМА,  определя размера на основните месечни 

работни заплати на кмет на община и кметове на кметства в  Община Братя Даскалови,   

съгласно приложение   № 1 

  

          2.  Определя  за кмет на Община Братя Даскалови, за кметове на кметства и кметски 

наместници, допълнително месечно възнаграждение за придобит трудов стаж и професионален 

опит, в размер на 1 % върху основната месечна работна заплата,  

за всяка година зачитаща се за придобит трудов стаж и професионален опит,съгласно 

Наредбата за структурата и организацията на работната заплата. 

 

   

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

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

 

    Утвърждаване на средства за работни заплати в бюджетните дейности, считано от 

01.03.2017г. 

 

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 пояснява, че 

във връзка ПМС 67 от 2010 година Общински съвет утвърждава по предложение на кмета на 

общината средствата за заплати за делегираните от държавата дейности и местните дейности. 

На основание  ПМС 372 от 2016 година от 01.01.2017 година бяха увеличени заплатите на част 

от бюджетните дейности и гласувани от Общински съвет. За останалата част от държавните и 

местни дейности заплатите да  се увеличават от 01.03.2017 година.  

 

  Други изказвания не се направиха и ОбС взе следното 

  

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 251 

 

1. На основание  чл.21, ал.1, т.5  от Закона за местното самоуправление и местната 

администрация  и във връзка с ПМС 67/ 2010 година  Общински съвет Братя Даскалови  

утвърждава от 01.03.2017 година средствата за работни заплати  в местните и държавни 

дейности  както следва : 

 

Дейност Численост бр Средства за РЗ 

1. Общинска администрация  74 50316 

2.  Домашен социален патронаж          16 9330 

3. Други дейности по образованието 3 1700 

4.  Други дейности по икономиката 9 5080 

   

 

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

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

ТОЧКА ОСМА 

 

Продажба на имот № 000124 – Друга селскостопанска територия с площ от 0.997 дка по 

КВС на с. Малко Дряново 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 обяснява, че 

Община Братя Даскалови е собственик на имот № 000124 – Друга селскостопанска територия с 

площ от 0.997 дка по КВС на с.Малко Дряново - частна общинска собственост, съгласно АЧОС 

№ 3601 / 26.10.2016 година. 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 
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имота е 1386,20 лева. Имотът е включен в Програмата за управление и разпореждане с 

общинско имущество на Община Братя Даскалови за 2017 година в точка ІІ.Б.2  

 
Други изказвания не се направиха и ОбС взе следното 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 252 

 

1. 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 придобиване, управление 
и разпореждане с общинско имущество дава съгласието си за продажба на явен публичен търг 
на имот № 000124 – Друга селскостопанска територия с площ от 0.997 дка по КВС на с.Малко 
Дряново - частна общинска собственост, съгласно АЧОС № 3601 / 26.10.2016 година и 
определя първоначална тръжна цена в размер на 1430.00 /Хиляда четиристотин и тридесет/ лева 
без ДДС. 

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

 
Гласуваха поименно: 

1. Петко Михайлов Михайлов – „за” 

2. Катя Иванова Иванова – „въздържал се” 

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 – „въздържал се” 

 

Общ брой съветници – 13. Брой присъствали на гласуването – 13. Брой гласували „за” – 10, 

„против” – 1, „въздържал се” – 2. Приема се. 

 

Иван Жеков – общински съветник, иска думата за обяснение на отрицателния си вот. 

Петко Михайлов – председател на ОбС, му отвръща, че не е приключил, като му казва, че 

една година не се е научил, че човек трябва да има някакво уважение към колегите си, а 

не да ги прекъсва. Дава му думата. 

 

     Иван Жеков – общински съветник, обяснява отрицателния си вот: 

- От приемането ни на Правилника за дейността на Общински съвет мандат 2015-2019 

нито веднъж поименните гласувания не са проведени така, както са по него. Никога 

по азбучен ред. Затова и гласувах против. И при провеждането на поименни 

гласувания, независимо с какво, ако се провеждат и продължат да се провеждат по 

този начин, в разрез с приетия ни Правилник, ще гласувам против. Защото аз най-
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напред имам уважение към себе си, към институциите и нямам нищо лично към 

никого, затова гласувах против. 

 

Петко Михайлов – председател на ОбС, отговаря: 

- Въпросният правилник вие го нарушавате системно. Не спазвате времето за изказване 

от 3 минути. Аз правя компромиси. Взимате отношение към дадена точка не по един 

път, както е по правилник, а по 3-4 пъти. Правя компромиси в името на Общински 

съвет и на Община Братя Даскалови. Животът има две страни, г-н Жеков – бяла и 

черна. Ние сме в тази зала, под този герб, да работим за обществото. За 22 заседания 

от вас не чух едно реално предложение, освен „тук сте нарушили, там сте сбъркали“. 

Това е отговорът ми. Практиката за гласуванията , аз съм 9 години в този съвет, е 

била винаги така. Това е традиция, г-н Жеков. Човек има някакъв капацитет на 

търпимост, казах ви го не веднъж, не два пъти. 

  

ТОЧКА ДЕВЕТА 

 

Приемане на Годишен план за развитие на социалните услуги в община Братя Даскалови 

за 2018г. 

 

Докладва: Емил Филипов – зам.-кмет на общината 

 

      Петко Михайлов – председател на ОбС, даде думата на Стойка Минчева Василева - 

председател на комисията по „Здравеопазване, социални дейности, образование, култура, 

вероизповедания и спорт”, която уточнява, че приемането на Годишен план за развитие на 

социалните услуги в община Братя Даскалови за 2018г. е във връзка със изпълнението на чл.19, 

ал.2 и ал.3 от Закона за социалното подпомагане и чл. 36б, ал. 4 от ППЗСП 

Годишния план е разработен на база Стратегията за развитие на социалните услуги в община 

Братя Даскалови за периода 2016-2020г. Същият ще бъде предоставен на изпълнителния 

директор на Агенция за социално подпомагане в 14-дневен срок след неговото приемане, чрез 

Регионалната дирекция за социално подпомагане и с обществения съвет по чл. 35 от Закона за 

социално подпомагане.  

 
Други изказвания не се направиха и ОбС взе следното 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 253 

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 12 от ЗМСМА във връзка с чл. 19, ал. 2 и ал. 3 от Закона за 

социалното подпомагане и чл. 36б, ал. 4 от Правилника за прилагане на Закона за социално 

подпомагане, Общински съвет  Братя Даскалови реши: 

 

1. Приема Годишен план за развитие на социалните услуги в община Братя Даскалови 

за 2018 г. 

 

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

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

    Стоян Вълчев – общински съветник, иска думата за процедурно предложение: 

- Предлагам 10 минути почивка. 
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     Петко Михайлов – председател на ОбС, казва, че минават т.10 и ще има почивка от 10 

минути. 

 

ТОЧКА ДЕСЕТА 

       

Отдаване под наем на общинска земеделска земя в землището на с. Гранит без провеждане 

на търг. 

 

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 обяснява, че 

Община Братя Даскалови е собственик на имот № 000086 – Храсти от III-та /трета/ категория с 

площ от 12,939 дка в местността „………” по КВС на с.Гранит  при граници: Север - Имот № 

000067- Пасище,мера,  Изток - Имот № 000081 - Насип, Юг - Имот № 000102 – Пасище, мера  и  

Запад - Имот № 000088 – Дере, съгласно АЧОС № 3005 / 18.06.2015г.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

Описаният по горе  имот от възстановяването му на общината до настоящият момент не е 

обработван, и не е отдаван под наем или аренда  поради липса на интерес. 

Към настоящият момент е проявен интерес към този имот от Янко Ангелов Янков от с.Гранит, 

община Братя Даскалови, със Заявление с Вх.№ 94-00-61/01.03. 2017 година за наемане на 

имота за срок от 10 години. 

Катя Иванова уточнява,че това не е за първи път да се отдава имот без търг. Законът за 

собствеността и ползването на земеделски земи го позволява. Този имот се намира около 

язовира в село Гранит и наоколо има пасище. В момента по-голяма част е заета с храсти. 

Доколкото се знае, човекът е животновъд, има овце и иска там да си пашуват животните. 

Имотът не е заявяван за субсидии, нито е обработван. 

      

Стоян Вълчев – общински съветник, казва: 

- Стана ясно, че имота се намира някъде на югоизток в село Гранит, около язовира. 

Предлагам да му се даде, овчарите са изчезващ вид в нашата община. 

 

   Никола Будаков – общински съветник, добавя: 

- Мога да кажа, че човекът има добри намерения. Заел се е да гледа овце, дошъл си е на 

село. Доста овце са, около 50-100 бройки. Даже няма къде да ги помещава. В селото 

опита да направи навес, в който да ги помещава, но имаше жалби, защото в населеното 

място е неудобно да се гледат животни. Мисля, че е разумно да подкрепим човека.   

 

     Други изказвания не се направиха и ОбС взе следното 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 254 

 

         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: ІV. 

ОПИСАНИЕ НА ИМОТИТЕ, КОИТО ОБЩИНАТА ИМА НАМЕРЕНИЕ ДА 

ПРЕДЛОЖИ  ПОД НАЕМ БЕЗ ТЪРГ -  Нова точка 2.  Имот № 000086 – Храсти от III-та 

/три/ категория с площ от 12,939 дка в местността „………” по КВС на с.Гранит  при граници: 
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Север - Имот № 000067- Пасище,мера,  Изток - Имот № 000081 - Насип, Юг - Имот № 000102 – 

Пасище, мера  и  Запад - Имот № 000088 – Дере                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

       ІІ. На основание чл.21, ал.1 т.8 от ЗМСМА , чл.24а,ал.6,т.2 от ЗСПЗЗ  във връзка с 

чл.6,ал.1,т.2 от Наредбата за стопанисване и управление на земеделските земи от ОПФ на 

Община Братя Даскалови, Общински съвет дава съгласието си за предоставяне под наем без 

провеждане на търг за срок 10 стопански години на имот № 000086 – Храсти от III-та /три/ 

категория с площ от 12,939 дка в местността „………” по КВС на с.Гранит  при граници: Север 

- Имот № 000067- Пасище,мера,  Изток - Имот № 000081 - Насип, Юг - Имот № 000102 – 

Пасище, мера  и  Запад - Имот № 000088 – Дере - частна общинска собственост , съгласно 

АЧОС № 3005 / 18.06.2015г. за земеделско ползване на цена 24.00 лева на                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

декар годишен наем на  Янко Ангелов Янков от с.Гранит, община Братя Даскалови. 

      ІІІ. Упълномощава кмета на общината да сключи договор с Янко Ангелов Янков за срок 10 

стопански години, считано от датата на подписване на договора. 

 

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. 

 

Петко Михайлов – председател на ОбС, дава 10 минути почивка. След нея продължава 

заседанието с разглеждането на т.11 от дневния ред. 

 

ТОЧКА ЕДИНАДЕСЕТА 

       

Прехвърляне право на собственост върху предаваемо място-общинска собственост с цел 

урегулиране на ПИ /поземлен имот/ № 238 в УПИ /урегулиран поземлен имот/ V-238 и 

УПИ VI-238 в квартал 31 по плана на с. Малко Дряново и определяне на цена. 

 

Докладва: Галина Радева – зам.-кмет на общината 

 

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

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

постъпило е заявление с Вх.№ 94-00-1054/15.02.2016 година от  от Стойо Русенов Ганев от гр. 

Стара Загора в качеството му на наследник на братя Ганеви с искане за урегулиране на 

наследственият му имот №238                                                                                                                                                                                                                                                              

УПИ V-238 и УПИ VI-238  в квартал 31  по плана на с. Малко Дряново, като за тази цел е 

необходимо да им се разреши закупуването на предаваемото им се  общинско място с площ от 
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63  кв.м. към УПИ V-238 и 346 кв.м. към УПИ  VI- 238 в кв.31 ,съгласно ПУП на с.Малко 

Дряново одобрен със Заповед № 48/06.04.1992 година. Изготвен е оценителен доклад за 

определяне на пазарна стойност предаваеми общински места към УПИ V-238 и УПИ VI-238  в 

квартал 31  по плана на с. Малко Дряново, общ.Братя Даскалови от лицензиран оценител 

Ю.Кайряков, в който е посочена средна единична стойност на вакантни терени с идентично 

устройствено отреждане – 2 лв. за кв.м. 

 

     Катя Иванова – общински съветник, казва: 

- Предполагам, че това е рутинна процедура, защото когато един имот не е урегулиран, 

собственикът не може да прави никакви разпоредителни сделки с него. Аз ще гласувам 

за.  

 
Други изказвания не се направиха и ОбС взе следното 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 255 

 

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 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: Нова Точка 

IХ.УРЕГУЛИРАНЕ НА ДВОРНИ МЕСТА /ПОЗЕМЛИНИ ИМОТИ/ ЧРЕЗ ПРОДАЖДА 

НА ПРЕДАВАЕМИ СЕ ПО РЕГУЛАЦИЯ ОБЩИНСКИ МЕСТА  - 1. Урегулиране на ПИ 

238 в УПИ V-238 и УПИ VI-238  в квартал 31  по плана на с. Малко Дряново с обща площ от 

409 кв.м. отредени за „Индивидуално жилищно строителство” чрез покупка на предаваемото   

се по регулация място от общината 

2. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА и чл.35, ал.4, т.2 от Закона за общинската 

собственост във връзка с чл.17, ал.2, т.2 от ЗУТ, дава съгласието си за осъществяване на 

разпоредителна сделка с общински имот, чрез продажба на предаваемо му се по регулация 

общинско място с площ от 63  кв.м. за урегулиране на ПИ /поземлен имот / № 238  в УПИ 

/урегулиран поземлен имот / V-238 и  на предаваемо му се по регулация общинско място с 

площ от 346  кв.м. за урегулиране на ПИ /поземлен имот / № 238  в УПИ /урегулиран поземлен 

имот / VI-238 в квартал 31 по плана на с. Малко Дряново.  

3.  Определя цена на кв.м.  2.00 без ДДС или общо 818  лева без ДДС за предаваемите му се по 

регулация дворни места  с площ от 63  кв.м. към УПИ V-238 и  346 кв.м. към УПИ  VI-238 в 

кв.31, съгласно ПУП на с.Малко Дряново  одобрен със Заповед № 48/06.04.1992 година. 

4. Упълномощава кмета на общината да прехвърли правото на собственост на наследници на 

братя Ганеви.                                      

 

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” 
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             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. 
 

ТОЧКА ДВАНАДЕСЕТА 

     

Откриване на процедура за избор на оператор на язовирна стена за възлагане 

стопанисването, поддръжката и експлоатацията на язовири и водоеми-публична 

общинска собственост в село Медово 

 

Докладва: Галина Радева – зам.-кмет на общината 

         

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

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

Община Братя Даскалови е собственик на имот № 000633 – Язовир с площ от 37,773 дка по 

КВС на с.Медово , съгласно АПОС № 163/18.01.2002 година. Язовирът не е отдаван под наем 

вече повече от 10 години, тъй като имаше предприета процедура по регистрация на водно 

сдружение. При регистрацията на това сдружение общината беше задължена със заповед на 

Министъра на Земеделието и храните да предостави на сдружението само единият язовир имот 

№ 000631 – 83,955 дка. Другият язовир № 000633 –  37,773 дка е свободен и остава собственост 

на Община Братя Даскалови. 

 
Други изказвания не се направиха и ОбС взе следното 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 256 

 

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА във връзка с §12, точка 2 от Преходни и 

заключителни разпоредби към Закон за изменение и допълнение на Закон за водите /ДВ, бр.58/ 

31.07.2015 год./ Общински съвет Братя Даскалови реши: 

             I. 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 III.  

ОПИСАНИЕ НА ИМОТИТЕ, КОИТО ОБЩИНАТА ИМА НАМЕРЕНИЕ ДА 

ПРЕДЛОЖИ ПОД НАЕМ НА ПУБЛИЧЕН ТЪРГ –   нова точка 23. Язовир имот № 000633 – 

37,773 по КВС на с.Медово 

IІ.Открива процедура за избор на оператор на язовирна стена за възлагане 

стопанисването, поддръжката и експлоатацията чрез предоставяне под наем на язовир – 

публична общинска собственост: 

1.Язовир имот № 000633 от КВС на с.Медово , ЕКАТТЕ 47665, НТП:язовир, площ на 

имота: 37,773 дка, при граници и съседи: Север - Имот № 000251 - Залесено пасище , Изток - 

Имот № 000349 - Пасище,мера, Юг - Имот № 000249 – Насип  Запад – Имоти  № 000250 - 

Храсти, № 074002, № 074003, № 074004 – Ниви. АПОС № 163/18.01.2002 год., вписан в 

Агенция по вписванията гр.Чирпан. 
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IІІ. Избора на оператор да се осъществи чрез провеждане на публичен търг с явно 

наддаване по реда на глава осма от НРПУРОИ „Провеждане на публичен търг и публично 

оповестен конкурс за отдаване под наем и разпореждане с общинско имущество”. 

ІV.Определя начална тръжна цена за всеки отделен обект, описан в т.1 от настоящото 

решение в размер на 10,00 /десет/ лева на декар без ДДС годишен наем. 

V.Определя срок на договора за избор на оператор за възлагане стопанисването, 

поддръжката и експлоатацията на язовирите /язовирните стени/ -10 /десет/ години. 

VI. Определя депозит за участие в търга- 500,00 /петстотин/ лева за всеки отделен 

обект. 

VІI.Специфични условия към участниците в търга: 

-участниците в търга да бъдат физическо лице хидроспециалист или юридическо 

лице,което разполага със служител хидроспециалист за осъществяване на дейностите по 

стопанисване,поддържане и есксплоатация на язовирни стени и на съоръженията към 

тях,възложени му от община Братя Даскалови  

VІІI. Определя следните договорни условия: 

8.1  След подписване на договора за избор на оператор на язовирна стена, същият се 

задължава съгласно чл.50, ал.3, т.1 от Закон за водите да се снабди с разрешително за ползване 

на воден обект, което се издава от кмета на община Братя Даскалови. 

8.2 Операторът на язовирната стена се задължава да спазва изискванията на Наредба 13 

за условията и реда за осъществяване на техническа експлоатация на язовирните стени и 

съоръженията към тях, приета с ДВ, бр.17 от 2004 год./ както и Правилник за правилна и 

безопасна експлоатация и поддържане на съоръженията от хидромелиоративната 

инфраструктура, приет с ДВ, бр.97 от 02.11.2004 год. 

8.3. Операторът на язовирната стена се задължава да спазва нормативните актове по 

опазване на околната среда с цел опазване на водния ресурс и на екосъобразното и 

рационалното му използване,санитарно-хигиенните и ветеренарно-медицинските изисквания. 

8.4. Операторът на язовирната стена се задължава да поеме за своя сметка разходите по 

други мероприятия за изпълнение на предписания от специализираните контролни органи 

свързани с обезопасяването и сигурността на язовира. 

 IX. Делигира право на кмета на общината да извърши необходимите действия по 

провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем имот № 000633 по КВС на 

с.Медово. 

            X.  Упълномощава Кмета на Общината да сключи договор със спечелилият търга 

участник. 

 

       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” 

            



25 

 

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

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

 

ТОЧКА ТРИНАДЕСЕТА 

         

Промяна на характера на собствеността на УПИ III-77 в кв. 5 по плана на с. Плодовитово 

от публична в частна общинска собственост. 

 

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 разяснява, че 

Община Братя Даскалови е собственик на УПИ ІІІ-77 в кв.5, съгласно ПУП на с.Плодовитово 

одобрен със Заповед № 2277/12.12.1985 година, съгласно Акт за публична общинска 

собственост № 309/22.07.2004 година. В имота се намира триетажна масивна училищна сграда, 

която е построена през 1968 година и стопанска сграда до нея. Тъй като училището в село 

Плодовитово не съществува и сградата е необитаема вече повече от 10 години, публичната 

дейност, която тя е представлявала е отпаднала.Училището е закрито по предложение на 

Общински съвет с Решение № 104/23.03.2005 година със Заповед на Министъра на 

образованието № РД 14-76/11.07.2005г. 

 

    Таньо Стоянов – общински съветник, предлага кмета на с. Плодовитово да даде пояснения 

по тази докладна. 

 

    Петко Михайлов –председател на ОбС, дава думата на Димитър Димитров – кмет на с. 

Плодовитово. 

 

    Димитър Димитров казва: 

- Имаме една подписка, която е събрана против преобразуването на публично общинско в 

публично частно. Тук има 180 подписани, правихме събрание, знаете, запознати сте. 

Повече няма какво да говоря. Това не трябва да се приеме. Подписката продължава да 

върви и да се събира. Ще станат 300. 

 

      Катя Иванова – общински съветник, взима думата: 

-  Аз присъствах веднъж, имах честта да бъда поканена на заседание на т.нар. Обществен 

съвет. Първо, аз протокол не съм видяла. Не знам колко са спазени процедурите за това 

как се регистрира един Обществен съвет. Така, тогава съвсем ясно обяснихме, във връзка 

с докладната, която г-н Жеков в началото предложи да отпадне, за какво трябва да се 

промени собствеността. Искам да попитам кмета на населеното място - той по какъв 

начин ще поеме отговорност в тази необитаема сграда, ако вътре, не дай си, Боже, играят 

деца и не е обезопасена, се случи нещо?  

 
   Димитър Димитров – кмет на с. Плодовитово, отговаря: 

- По какъвто и до сега. 

 

     Катя Иванова продължава: 

- Не е така. По закон цялата отговорност носи кмета на общината. На „казал, рекъл, имал 

намерение, нямал намерение“ , когато , не дай си, Боже, стане нещо, няма да поеме той. 

Това е едното, което искам да кажа. Снощи присъствах на разширена приемна, на която 

бяхме малко повече представители на Общинския съвет. По това, което чух, още преди 
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да започне приемната, разбрах, че на селото по някакъв начин е втълпено, не знам защо, 

че не трябва да стане от общинска публична в общинска частна. И тази подписка, която е 

събирана от вашата съпруга, г-н Димитров, така ме посрещнаха и казаха, че когато са 

събирани подписите е казано, че в училището ще бъдат събирани бежанци. Не мога да 

разбера, след като нямате мотиви издържани, след като не знаете как и защо не искате да 

стане, вашият мотив е, доколкото разбирам от двете срещи, че щом сега към момента то 

е публична собственост, то е собственост на кметство Плодовитово, на селото, което аз и 

Венета Иванова, която е главен специалист „Общинска собственост“ ви обясни, че 

кметска собственост няма.   Собствеността може да бъде на държавата, общинска и на 

физически лица. Общинската – публична и частна. Публична е, когато собствеността е за 

ползване от цялото население. Тогава тя нито може да бъде отдавана под наем, нито, 

както вие втълпявате на хората, че след като стане частна, става собственост на 

общината и общината ще я продава. Пак питам - кой ще поеме отговорността на 

необезопасена сграда? До сега не съм видяла кмет на кметство да поеме такава 

отговорност. С имущество, дали е частна или публична собственост, се разпорежда 

кмета на общината по решение на Общински съвет, а не кмета или кметският наместник 

на населеното място. И не ме прекъсвайте. Много моля, недейте казвайте неистини на 

хората. Кметът на село Медово е тук. Тя знае в какво състояние вече е болницата. Пак 

повтарям, касае се, ако тази докладна се приеме, за отдаване под наем. Там, където има 

гласувани процедури за продажба и тези села са с по 200 човека и са съгласни такива 

сгради, които отдавна не се ползват – като училища, като детски градини, като 

болницата, какъвто е случаят в Медово – да има там някакъв инвеститор, който да 

направи нещо, да има живец в тези села от Даскалови нагоре. Пак повтарям, разберете, 

че кметството няма собственост. Тоест то не носи никаква отговорност по отношение на 

стопанисване, обезопасяване и каквото и да е разпореждане с имущество. Отговорност, 

не знам до къде, носят 13 човека, които са тук, защото ние взимаме решение как кмета да 

се разпорежда с това имущество. Няма кметска собственост. За последен път – общинска 

публична и общинска частна. Всичко е общинска. 

 

       Стоян Вълчев – общински съветник, взима думата: 

- Това, което каза Катя Иванова, е така. Но предвид създалото се обществено настроение, 

аз не виждам защо сме се разбързали. То стояло 12 години, аз всеки ден ходих като бях 

управител на Борсата, шкафчета прибрахме в Борсата и други неща, каквото можеше. 

Имаше вчера предложение да се уточнят, да се избистри, защото не всички са запознати 

каква е разликата. Аз предлагам, така като Плодовитовци не ги познавате, аз най-дълго 

съм работил с тях. Излишно създаваме напрежение в едно голямо село. Започват нещата 

и около Тържището да се обсъждат. Нищо не пречи тези желаещи кандидати да 

поизчакат един месец. Другият месец ще има сесия. Да се обсъди, да ги видим. Да 

дойдат всички кандидати да кажат какво смятат да правят. Аз не виждам какво пречи и 

моето мнение е, че въпросът трябва да бъде отложен.   

   
      Петко Михайлов – председател на ОбС, казва: 

- Колеги, тук смесихте малко нещата. Тази докладна не е за търга. Когато е публична 

сграда, дори общината да иска да кандидатства по проект, не може, защото е публична, 

трябва да е частна общинска. Това е също в плюс, ако бъде променена собствеността. Г-

н Вълчев, вие предлагате да отложим промяната на собствеността, така ли.  

 
       Стоян Вълчев – общински съветник, отговаря: 

- Да, защото хората не са наясно. Виждате, за бежанци се говори. Така са настроени 

хората. Аз не виждам какво толкова, то е стояло 12-13 години това училище. От вътре се 
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изнесоха хиляди неща . Ще ни се отвори повече работа, нищо не пречи сега да го 

гласуваме. Като хукнат телевизии, виждате по други села какво става. Тези хора да им се 

обясни още веднъж, на кмета. Да дойдат тези потенциални инвеститори. Нашата община 

малко прилича на опитно зайче. Дойдат и нищо не правят, ето моята улица тече.   

 

       Петко Михайлов – председател на ОбС, обявява: 

-  Има направено предложение от Стоян Вълчев да се отложи докладната за следващата 

сесия след една добра, разяснителна кампания на населението, но не кмета да я прави, а 

който Плодовитовец иска да дойде и да се запознае с мотивите. Нека гласуваме за 

отлагането. 

 

          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 – „въздържал се” 

             12. Иван Димитров Жеков – „против” 

             13. Радка Стоилова Караджова – „против” 

            

Общ брой съветници – 13. Брой присъствали на гласуването – 13. Брой гласували „за” – 10, 

„против” – 2, „въздържал се” – 1. Приема се. 

 

Други изказвания не се направиха и ОбС взе следното 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 257 

 

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

 

1. Отлага промяна на характера на собствеността на УПИ ІІІ-77 в кв.5 по плана на                

с.Плодовитово от публична в частна общинска собственост за следващо заседание на 

Общински съвет. 

 

          Гласуваха поименно: 

1. Петко Михайлов Михайлов – „за” 

2. Катя Иванова Иванова – „за” 

3. Георги Минков Колев – „за” 

4. Иван Пенев Пенчев – „за” 

5. Стойка Минчева Василева – „за” 

6. Силвия  Чавдарова Иванова – „за” 

7. Иван Петров Иванов – „за” 

8. Таньо Стоянов Стоянов – „за” 

9. Никола Вълев Будаков – „за” 
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             10. Стоян Колев Вълчев – „за” 

             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” – 10, 

„против” – 2, „въздържал се” – 1. Приема се. 

 

   Петко Михайлов – председател на ОбС, приканва да се проведе разяснителна кампания по 

интелигентен начин, за разлика от предните пъти, където нещата са били много груби. 

 

   Катя Иванова – общински съветник, добавя: 

- Това имах предвид, че ако не се приеме тази докладна, следващата точка за отдаване под 

наем отпада. Г-н Вълчев, много ви моля, заемете се вие да организирате следващата 

сбирка с Плодовитовци. 

 

   Иван Жеков – общински съветник, изразява желание този път да бъдат поканени всички 

общински съветници. 

 

ТОЧКА ЧЕТИРИНАДЕСЕТА 

        

Предложение да бъдат отписани като задължение неизплатените такси за храна на лица с 

изтекла погасителна давност и починали лица 

 

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 обяснява, че в 

община Братя Даскалови е постъпила докладна записка с Вх. № 93-00-1/24.01.2017г. от 

Марияна Бинева Манева – Управител на ДСП с. Братя Даскалови с предложение, да бъдат 

отписани като задължение неизплатените такси за храна в общ размер 740,94 лв. / седемстотин 

и четиридесет лева и деветдесет и четири стотинки / на следните починали лица: 

 

1. Стефан Тотев Делчев,с.Гранит – сумата  87,00лв. 

2. Шюкрю Мехмед Мемиш, с.Горно Ново село – сумата 88,60лв. 

3. Милка Желева Стайкова, с.Братя Даскалови – сумата 96,55лв. 

4. Янка Стоева Танева, с.Братя Даскалови – сумата 164,20 

5. Снежана Ботева Асенов,  с.Оризово – сумата 56,22лв. 

6. Кольо Минчев Димитров, с.Найденово – сумата 74,85лв. 

7. Видка Минчева Найденова, с.Найденово – сумата 111,40лв. 

8. Стоян Иванов Стоянов, с.Малко Дряново – сумата 62,12лв. 

 

       В община Братя Даскалови е постъпила справка с Вх.№ 01-00-66/02.03.2017г. от Марияна 

Бинева Манева – Управител на ДСП Братя Даскалови, за дължимите суми на Домашен 

социален патронаж към 01.03.2017г.,  с предложение да бъдат отписани като задължение 

неизплатените такси за храна в общ размер 145.30лв./ сто четиридесет и пет лева и тридесет 

стотинки /, поради изтичане на 5-годишния давностен срок, на следните лица: 

 

1.Гиргин Димов Гиргинов, с.Партизанин –  сумата 10,10лв. 

2.Господин Делчев Димов, с.К.Мариново – сумата 89,10лв  
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3.Петър Христов Райновски,  с.Гранит – сумата  46,10лв. 

 

       Предприети са многократно действия за доброволно събиране на вземанията, но сумите не 

са изплатени от задължените лица. 

 

       Стоян Вълчев – общински съветник, казва: 

- На комисиите стана въпрос за изтекла погасителна давност. Аз като гледам поне на 4-5 

човека е можело да бъдат събрани, ама не са събрани. На този от Гранит му наследиха 

къщата, в Найденово има няколко човека и т.н. Аз ще гласувам „за“ по това нещо, но 

имам едно допълнение. Отговорните лица, които са били, да им бъде обърнато най-

малкото внимание, защото някои вече ги няма. Да се знае кои са били тогава касиери, 

защото така сега ще създадем прецедент, щом на тези опростиха, на всички ще 

опрощаваме.   

 
      Иван Жеков – общински съветник, иска думата за изказване: 

- Аз обичам да бъда максимално конкретен. Направо правя следното предложение. От 

така предложеното решение – точка 9 - Кольо Минчев Димитров – да отпадне. На 

комисиите стана ясно, лека му пръст, ние се уважавахме с него, неговата внучка беше 

изненадана, че той присъства в този списък. Убеден съм, че неговото задължение ще 

бъде оправено. 

 

      Стойка Василева – общински съветник, казва: 

- Бъдете спокойни, ще го оправя, няма да остане.  

 

       Катя Иванова – общински съветник, добавя: 

- Не знам защо г-н Жеков пак работи избирателно. Поне 5 човека от този списък аз знам, 

че имат наследници, както и Кольо Минчев Димитров. Ако иска по някакъв начин да 

засегне колежката, това е отделно. Както каза Стоян Вълчев, тези суми вероятно са се 

дължали при една касиерка, която вече е нанякъде, хората на „юнашко“ доверие са си 

плащали. Жената от ДСП поясни, че случаят е такъв – имало е някакъв човек, който е 

поел ангажимента да плаща таксите на хората, които се хранят от ДСП-то, и в един 

момент той ли, посредника ли, кой е взел парите, но ги няма като такси за храна. Когато 

говорим, г-н Жеков, не вадим от контекста неща. 

 

       Стойка Василева – общински съветник, взима думата: 

- Понеже в тази докладна присъства името на дядо ми, аз предлагам да не взимам участие 

в гласуването. Г-н Жеков, бъдете спокоен, ще си платя таксата. 

 

        Иван Жеков – общински съветник, отговаря: 

- Аз съм убеден в това и помагам да се случи. 

 

       Стойка Василева – общински съветник, репликира: 

- Не беше необходимо. 

 

        Петко Михайлов – председател на ОбС, се обръща към Иван Жеков: 

- Поредно нарушение на Правилника, г-н Жеков. Не съм ви дал думата. 

 

        Емил Филипов – зам.-кмет на общината, казва: 

- Относно процеса по начисляване, събиране и отчитане на таксите на Домашния 

социален патронаж, отговорните лица са си поели своята дисциплинарна отговорност 
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съгласно Кодекса на труда. Това е остатъкът, който трябва да се внесе или съгласно ваше 

решение да бъде отписан като задължение. 

 

       Петко Михайлов – председател на ОбС, казва: 

- Колеги, сега как да процедираме. Имаме предложение от г-н Жеков - Кольо Минчев 

Димитров да отпадне. Стойка Василева каза, че ще оправи задължението и няма да 

гласува, понеже е свързано лице, става въпрос за нейния дядо. 

 

        Катя Иванова – общински съветник, пита: 

- А процедурата как ще стане, ако ние го отпишем, а тя си плати? 

 

        Петко Михайлов – председател на ОбС, се обръща към зам.-областната управителка с 

молба да помогне как е редно да постъпят в тази ситуация. 

 

        Румяна Друмева – зам.-областна управителка, казва: 

- Според мен трябва да уважите конфликта на интереси по отношение на гласуването. 

Гласувате първо процедурното предложение на г-н Жеков . Ако събере необходимото 

мнозинство, събере. Ако не, продължавате нататък нещата. 

 

        Петко Михайлов приканва съветниците да гласуват относно направеното предложение от 

г-н Жеков  - Кольо Минчев Димитров да отпадне. Казва, че отводът на Стойка Василева като 

наследничка на починалото лице, е уважен и няма да участва в гласуването. 

 

Общ брой съветници – 13. Брой присъствали на гласуването – 12. Брой гласували „за” – 2, 

„против” – 8, „въздържал се” – 2. Не се приема. 
 

Други изказвания не се направиха и ОбС взе следното 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 258 

 

На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, чл.171, ал.1 от ДОПК, във връзка с чл.162, ал.2, 

т.3 от ДОПК Общински съвет  Братя Даскалови реши: 

 

          1.Дава съгласие да бъдат отписани от счетоводните регистри на Община Братя Даскалови, 

задълженията представляващи - неизплатените такси за храна на починали лица и изтекъл 5-

годишен давностен срок на събиране в общ размер на 886.24лв. / осемстотин осемдесет и шест 

лева и двадесет и четири стотинки / на следните лица: 

 
1.Гиргин Димов Гиргинов с ЕГН **********  и постоянен адрес: с.Партизанин –  сумата 

10,10лв. 

2.Господин Делчев Димов с ЕГН ********** и постоянен адрес: с.К.Мариново – сумата 

89,10лв. 

3.Петър Христов Райновски, с ЕГН **********  и постоянен адрес:  с.Гранит – сумата  46,10лв. 

4.Стефан Тотев Делчев с ЕГН ********** и постоянен адрес:  с.Гранит – сумата  87,00лв. 

5.Шюкрю Мехмед Мемиш с ЕГН **********  и постоянен адрес: с.Горно Ново село – сумата 

88,60лв. 

6.Милка Желева Стайкова с ЕГН **********  и постоянен адрес: с.Братя Даскалови – сумата 

96,55лв. 

7.Янка Стоева Танева с ЕГН ********** и постоянен адрес: с.Братя Даскалови – сумата 164,20 
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8.Снежана Ботева Асенов с ЕГН ********** и постоянен адрес:  с.Оризово – сумата 56,22лв. 

9.Кольо Минчев Димитров с ЕГН **********  и постоянен адрес: с.Найденово – сумата 

74,85лв. 

10.Видка Минчева Найденова с ЕГН **********  и постоянен адрес: с.Найденово – сумата 

111,40лв. 

11.Стоян Иванов Стоянов с ЕГН **********  и постоянен адрес: с.Малко Дряново – сумата 

62,12лв. 

            

Общ брой съветници – 13. Брой присъствали на гласуването – 12. Брой гласували „за” – 10, 

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

ТОЧКА ПЕТНАДЕСЕТА 

          

Учредяване на безвъзмездно право на ползване върху сградата на Младежки клуб с. 

Черна гора на НЧ „Христо Ботев-1927 година” с. Черна гора 

 

Докладва: Галина Радева – зам.-кмет на общината 

 

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

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

изпълнение на законовите и правни разпоредби на Закона за общинската собственост и 

Закона за народните читалища е необходимо да се отстъпи безвъзмездно право на ползване 

на Народно читалище „Христо Ботев – 1927 година” с.Черна гора върху ползваният имот, 

представляващ втори етаж от  на сградата на „Младежки дом” с.Черна гора с площ от 100 

кв.м. , представляваща имот № 733 в квартал 33 , съгласно ПУП на с.Черна гора, одобрен със 

Заповед № 1717/30.11.1983 година . 

   

       Катя Иванова – общински съветник, добавя: 

- Аз подкрепям докладната. Мисля, че и колегите ще го направят, защото знаем, че 

читалището в Черна гора е едно от най-дейните читалища. Тези хора трябва да имат 

място, където да се събират, да си пеят. 

 

         Таньо Стоянов – общински съветник, допълва: 

- От 15 години нямаме читалище в Черна гора. Те бяха настанени в детската градина. 

Децата бяха 20, станаха 52. Пречат вече и на децата. След отремонтирането на 

Младежкия клуб в момента горният етаж е свободен и може да се разберат там 

читалището, библиотеката и да си провеждат своите мероприятия. 

  

       Иван Жеков – общински съветник, взима думата за изказване: 

- Като член на няколко читалища и милеещ за читалищната дейност, подкрепям 

предложението с две ръце, защото е крайно време това тясно помещение, в което беше 

настанено читалището в Черна гора, то да се разшири малко повече. По-добре късно, 

отколкото никога. От мен имат зелена улица за подобно действие. 

           
Други изказвания не се направиха и ОбС взе следното 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 259 
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1.На основание чл.21, ал.1, т.8 във връзка с § 3 и  § 4 от преходните и заключителни разпоредби 

на Закона за народните читалища, Общински съвет Братя Даскалови дава съгласие за 

отстъпване на безвъзмездно право на ползване върху втория етаж на сградата на „Младежки 

дом” с.Черна гора с площ от 100 кв.м. , представляваща имот № 733 в квартал 33 , съгласно 

ПУП на с.Черна гора, одобрен със Заповед № 1717/30.11.1983 година – публична общинска 

собственост, съгласно АПОС № 1154/28.01.2013г. 

 2. Правото на ползване се погасява с прекратяване на читалището. 

 3.  Задължава кмета на общината да сключи договор за ползваната част от сградата. 

 

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. 

 

   Иван Жеков – общински съветник, иска обяснение на отрицателен вот: 

- Както казах, ще се онагледя. Изключително съм радостен, че заместник-областната 

управителка е тук, за да види в директно предаване в община Братя Даскалови, в 

Общински съвет Братя Даскалови, за какво става дума. Благодаря за помощта, която 

оказа на Председателя на Общински съвет. Надявам се тя си представя как се чувстваме, 

когато я няма. Абсолютно всички поименни докладни, на които аз гласувах „против“ и 

колежката Радка Караджова – от нас нищо не зависеше. Защото те отново бяха гласувани 

в нарушение на нашия Правилник и азбучният ред не е спазван. Всички тези хора, 

публичното писмо ще бъде онагледено в интернет, ще получат, това ще бъде 

документирано и филмирано, лично ще ги посетя и ще им обясня, че от мен нищо не е 

зависело и съм си дал отрицателния вот единствено и само заради това, че не се спазва 

процедурата в Общински съвет Братя Даскалови, а демокрацията е и спазване на 

процедурите.  

 

Петко Михайлов – председател на ОбС, казва: 

- Поредните 4 минути, по Правилник са 3. На следващото заседание ще бъде решен 

проблема, г-н Жеков. 

 

         Иван Жеков – общински съветник, отговаря: 

- Убеден съм. 

 

ТОЧКА ШЕСТНАДЕСЕТА 
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Отдаване под наем на публичен търг на УПИ III-77 в кв.5 по плана на с. Плодовитово в 

едно с триетажна масивна сграда и обслужваща сграда-частна общинска собственост 

Докладва: Катя Иванова – общ.съветник 

 

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

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

понеже докладната, в която ставаше въпрос за промяна характер на собствеността от публична 

в частна, е отложена за следващата сесия, тази докладна да бъде също отложена до решаване на 

предната. Може даже тази докладна изобщо да не влезе в действие.  

 
Други изказвания не се направиха и ОбС взе следното 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 260 

 

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

 

1. Отлага отдаване под наем на публичен търг на УПИ III-77 в кв.5 по плана на с. 

Плодовитово в едно с триетажна масивна сграда и обслужваща сграда-частна общинска 

собственост за следващо заседание на Общински съвет. 

 

Гласуваха поименно: 

1. Петко Михайлов Михайлов – „за” 

2. Катя Иванова Иванова – „за” 

3. Георги Минков Колев – „за” 

4. Иван Пенев Пенчев – „за” 

5. Стойка Минчева Василева – „за” 

6. Силвия  Чавдарова Иванова – „за” 

7. Иван Петров Иванов – „за” 

8. Таньо Стоянов Стоянов – „за” 

9. Никола Вълев Будаков – „за” 

             10. Стоян Колев Вълчев – „за” 

             11. 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” – 10, 

„против” – 2, „въздържал се” – 1. Приема се. 

 

ТОЧКА СЕДЕМНАДЕСЕТА 
 

Актуализация на инвестиционната програма  на Община Братя Даскалови за 2017 год. 

 

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 обяснява, 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. 



34 

 

Промяната касае средствата, заложени по § 5309 „ Придобиване на нематериални 

дълготрайни активи” за обект „Изготвяне на технически проект за ОУ „Христо Ботев” с. 

Оризово, да бъдат прехвърлени по §5100 „Основни ремонти”, без да се изменя общия размер на 

инвестиционната програма. 

Предлага се промяна по параграфи  в разходната част на бюджета както следва: 

§ Дейност/ Наименование на параграфа Било Увеличение+ 

Намаление- 

Става 

 Разходи    

 322 Неспециализирани училища, без 

професионални гимназии 
   

5309 Придобиване на НДА 30000 -30000 0 

5100 Основен ремонт 0 30000 30000 

     

     

 

     Катя Иванова уточнява, че на комисиите Златка Атанасова – гл.спец. „Бюджет“ е обяснила, 

че от Министерството на финансите са се обадили, че тази промяна трябва да бъде направена, 

защото мислят, че това е като дълготрайни активи. За да не се спъва проекта, по който 

кандидатства училището, тогава г-н Жеков предложи да има факс или писмо от 

Министерството, с което писмено да изискат това да се случи. В писмото пише : „При 

извършване на проверки и анализ на отчетите за капиталовите разходи на общините към 

30.12.2016г., бяха установени редица пропуски и неточности, свързани с идентификацията на 

обектите за строителство и основен ремонт за разходи за придобиване на материални и 

нематериални дълготрайни активи, включително за проектни разходи, т.7: Неправилно се 

установяват данните за ППР. Констатирали сме практика на погрешно отразяване на тези 

разходи по §§53-09 „Придобиване на други нематериални дълготрайни активи”, включително 

посочени на една позиция „проекти за кандидатстване по оперативни програми”, което е 

недопустимо. Решението на общината за правилното отразяване по съответните параграфи, 

следва да произтича от извършен анализ на основните дейности, съответно разходи, които ще 

се извършват по придобиване или ремонт на активите и да се класифицират и отразяват само в 

параграфа, по който дейностите, съответно разходите за обекта, са преобладаващи. Разходите за 

ППР се отразяват или по § 51-00 „Основен ремонт на материални дълготрайни активи” или по 

§§ 52-06 „Изграждане на инфраструктурни обекти”. 

 
     Други изказвания не се направиха и ОбС взе следното 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 261 

 

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 реши: 

 

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” 
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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. 

 

ТОЧКА ОСЕМНАДЕСЕТА 

 

Определяне компетенции на Кмета на общината по управлението на еднолични 

търговски дружества с ограничена отговорност 

Докладва: Катя Иванова – общ.съветник 

 

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

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

в Наредбата за реда за упражняване на правата на собственост на общината в търговски 

дружества с общинско участие в капитала, за участието на община Братя Даскалови в 

граждански дружества и в сдружения с нестопанска цел е дадена възможност Общинския съвет 

да определи компетенции на Кмета на общината по отношение управлението на търговски 

дружества с ограничена отговорност. 

Катя Иванова продължава с думите, че общината има само едно дружество със 100% 

общинско участие към момента – Тържището в село Плодовитово. Нормално е кметът на 

общината да има тези правомощия. Казва, че само веднъж е присъствала – миналата година, 

имало е предложения, не са били до сега запознати с финансовите отчети – приходи, разходи, 

пасиви, активи. Това е още един вид контрол от кмета на общината към управителя на 

Тържището и към Общото събрание. Уточнява, че докладната е във връзка с Наредбата за реда 

за упражняване на правата на собственост на общината в търговски дружества с общинско 

участие в капитала, за участието на община Братя Даскалови в граждански дружества и в 

сдружения с нестопанска цел. 

 

     Иван Жеков – общински съветник, взима думата за изказване: 

- Интересно ми е защо чак сега, между другото искам да отбележа, че г-н Танев след 

първата сесия, отново отсъства от заседание на Общински съвет и щях да го попитам 

лично защо до сега той не е поискал да си упражни правомощията по отношение на 

Тържище с. Плодовитово? 

  
Други изказвания не се направиха и ОбС взе следното 
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Р Е Ш Е Н И Е 

№ 262 

На основание чл. 19, ал. 3 от Наредбата за реда за упражняване на правата на собственост на 

общината в търговски дружества с общинско участие в капитала, за участието на община Братя 

Даскалови в граждански дружества и в сдружения с нестопанска цел Общински съвет Братя 

Даскалови възлага на Кмета на общината: 

 

1. Да изисква писмена информация от управителите и контрольорите за дейността на 

едноличните търговски дружества с ограничена отговорност най-малко веднъж на 

тримесечие; 

2. Да възлага проверки в дружествата като издава заповед; 

3. Да следи за изпълнението на договорите за управление, сключени с управителите. 

 

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

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

 

ТОЧКА ДЕВЕТНАДЕСЕТА 

  

Редовно общо събрание на „Тържище село Плодовитово” ЕООД 

 

Докладва: Петко Михайлов – председател на ОбС 

   

     Петко Михайлов – председател на ОбС, обяснява, че на 28.03.2017г. в село Братя Даскалови 

се проведе заседание на Общото Събрание на съдружниците на „Тържище с. Плодовитово” 

ЕООД. То протече при следния дневен ред:           

1.Приемане годишния финансов отчет на „Тържище с. Плодовитово” ЕООД за 2016г. 

2.Освобождаване от отговорност Управителя на „Тържище с. Плодовитово” ЕООД за 

действията му през 2016г., след като е приет годишния финансов отчет за 2016г. на 

дружеството. 

Като допълнителна точка, вкарана от Петко Михайлов – председател на ОбС, е: 

3.Отчисляване на дивидент на Община Братя Даскалови за 2016г. 
 

        Петко Михайлов разяснява, че дивидентът е разгледан в отделна докладна. На Общото 

събрание присъстваха 13 общински съветника, плюс управителят на Тържището и  

счетоводителят, който е дал достатъчна яснота относно финансовото състояние на дружеството. 

     По точка 1-ва: Общото събрание след поименно гласуване реши: Приема годишния 

финансов отчет на „Тържище с. Плодовитово” ЕООД за 2016 година. 

Гласували както следва: 

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” 
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11. Спас Запрянов Пеев – „за” 

12. Иван Димитров Жеков – „въздържал се” 

13. Радка Стоилова Караджова – „въздържал се” 

 

     По точка 2-ра: Общото събрание след поименно гласуване реши: освобождава от 

отговорност Управителя на „Тържище с. Плодовитово” ЕООД за действията му през 2016г., без 

това да се отнася до нарушения и вреди, които биха се констатирали при последваща проверка 

на дейността му през 2016г. от контролни органи. 

Гласували както следва: 

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 – „въздържал се” 

12. Иван Димитров Жеков – „въздържал се” 

13. Радка Стоилова Караджова – „въздържал се” 

 
Други изказвания не се направиха и ОбС взе следното 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 263 

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 23 от ЗМСМА, във връзка с чл. 137, ал. 1, т. 3 и т. 5 

от Търговския закон, чл. 8, ал. 1, т. 10 и т. 12 от Учредителния акт на „Тържище с. 

Плодовитово” ЕООД и чл. 19, ал. 1, т. 3 и т. 5 от Наредбата за упражняване на правата на 

собственост на Община Братя Даскалови 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 реши: 

1. Приема годишния финансов отчет за 2016г. на търговското дружество със 100% 

общинско участие „Тържище с. Плодовитово” ЕООД. 

2. Общински съвет освобождава от отговорност Управителя на „Тържище с. 

Плодовитово” ЕООД за действията му през 2016г., без това да се отнася до 

нарушения и вреди, които биха се констатирали при последваща проверка на 

дейността му през 2016г. от контролни органи. 

 

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” 
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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. 

 

ТОЧКА ДВАДЕСЕТА 

 

Отчисляване на дивидент на Община Братя Даскалови за 2016г.  

 

 Докладва: Петко Михайлов – председател на ОбС 

      

  Петко Михайлов – председател на ОбС, разяснява, че това отчисляване е вкарано като трета 

точка на Общото събрание на съдружниците на „Тържище с. Плодовитово”, проведено на 

28.03.2017г. Казва, че през 2016г. приключи строителството на I етап от модернизацията на 

„Тържище с. Плодовитово” ЕООД. Процедурата за II етап,  на стойност 2.5 млн.лв., стартира 

през 2017г. 

        
    Радка Караджова – общински съветник, взима думата за изказване: 

- От Решение № 271/25.03.2013г. и Решение № 594/24.03.2015г. е видно, че се е приело за 

какво точно ще бъде използвано отчислението от печалбата на Тържището. По първото 

решение 10 % са използвани за парковете в Оризово, Плодовитово, Мирово и Гранит. В 

другия случай 1 % е използван за читалището в Голям дол. В тази връзка правя следното 

предложение – Отчислениата от 20 на 100 да бъдат ползвани за автобусните линии Братя 

Даскалови – Горно Ново село – Сърневец – Братя Даскалови не веднъж в седмицата, 

както гласувахме, а четири пъти в седмицата. И, ако приемем тези две докладни, които 

отложихме – за училището в село Плодовитово, предлагам част от печалбата да отиде за 

направата на покрива на това училище.  

 

      Петко Михайлов – председател на ОбС, уточнява: 

- Тези 50 хиляди, които бяха отчислени, г-жо Караджова, бюджетът на общината беше 

приет и нямахме възможност да го актуализираме, трябваше да го актуализираме на 6 

месеца. След получената информация март месец на 2013 г., тези пари не бяха заложени 

в общинския бюджет за изготвянето на проектите за парковете в четирите села. Всички 

проекти, които община Братя Даскалови е правила, са обхващали максимален брой 

населени места. Общината никога не е делила на горен и на долен район. И тогава, на 

спешна извънредна сесия, първо се проведе спешно извънредно заседание, за да бъдат 

отчислени тези 50 хиляди лева, за да се случат и реализират тези проекти на територията 

на община Братя Даскалови. 

 

     Катя Иванова – общински съветник, взима думата: 

- По отношение за транспорта да кажа – тази година аз държах същото. Само че сега на 

мен малко не ми е ясно от Областната транспортна схема автобусът колко пъти трябва 

да ходи до тези села. Как да финансираме нещо, което го няма в областната транспортна 

схема? По отношение за покрива за училището, аз съм категорично против. Дори и да 

направим покрива, то вътре пада. Аз не знам защо се държи на неща, които просто са 

несериозни. Не знам ходили ли сте, влизали ли сте. Иване, много моля, казах, че не 
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желая да бъда снимана, не ми свети с тази камера в очите. Можете ли да ми кажете, вие 

може би сте пресмятали колко пари ще отидат за автобусите, колко пари според вас са 

необходими за направата на покрива в плодовитовското училище? Правим покрива, нито 

дограма, тавана пада. Кажете ми защо, каква е причината? И още веднъж, как да 

финансираме нещо, което го няма в областната транспортна схема? Направете 

предложение, интересувайте се може ли да стане тази промяна в областната транспортна 

схема, не може ли и чак тогава. Какво значи дай пари за нещо, което го няма? Не знам 

колко сте наясно, но на мен ми костваше много нерви и много сили, за да се постигне 

тази докладна. Много е лесно пари като дойдат наготово да се каже: „дай да правим това 

и онова” , а то реално това го няма. Когато отидете някъде на разговор, когато разберете 

колко са объркани нещата и с кредити, и с печалби, и с финансов резултат, тогава 

предлагайте тези пари къде ще бъдат харчени. Иване, не я спирай, нека да обясни, аз 

искам да знам какво ще финансирам. Хубаво, предлагате го, искаме го, и аз го искам. Но 

има неща, доста сериозни, които преди това трябва да се свършат и чак тогава да казваме 

къде ще отидат парите. 

  

         Иван Жеков – общински съветник, казва: 

- Никого не спирам, тя достатъчно ясно зачете предложението си.  

  

         Стойка Василева – общински съветник, взима думата: 

- Искам да попитам тези предложения съгласувани ли са с кметовете? Питани ли са 

кметовете и съгласни ли са с това разписание? Какво е тяхното мнение? Също така за 

покрива на училището – защо ще го правим, за какво ще бъде използвано след това, то е 

необитаемо. Защо ще се хвърлят средства? 

 

 Петко Михайлов – председател на ОбС, подлага на гласуване направените предложения 

от Радка Караджова – общински съветник: 

 

Предложение 1 – Дофинансиране 4 пъти седмично автобусът Братя Даскалови – Горно Ново 

село – Сърневец – Братя Даскалови 

 

Гласуваха поименно: 

1. Петко Михайлов Михайлов – „против” 

2. Катя Иванова Иванова – „против” 

3. Георги Минков Колев – „против” 

4. Иван Пенев Пенчев – „против” 

5. Стойка Минчева Василева – „против” 

6. Силвия  Чавдарова Иванова – „против” 

7. Иван Петров Иванов – „против” 

8. Таньо Стоянов Стоянов – „въздържал се” 

9. Никола Вълев Будаков – „въздържал се” 

             10. Стоян Колев Вълчев – „против” 

             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” – 3, 

„против” –8 , „въздържал се” – 2. Не се приема. 

 

Предложение 2 – Ремонт на покрив на училището в село Плодовитово 
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Гласуваха поименно: 

1. Петко Михайлов Михайлов – „против” 

2. Катя Иванова Иванова – „против” 

3. Георги Минков Колев – „против” 

4. Иван Пенев Пенчев – „против” 

5. Стойка Минчева Василева – „против” 

6. Силвия  Чавдарова Иванова – „против” 

7. Иван Петров Иванов – „въздържал се” 

8. Таньо Стоянов Стоянов – „за” 

9. Никола Вълев Будаков – „за” 

             10. Стоян Колев Вълчев – „против” 

             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” – 5, 

„против” –7 , „въздържал се” – 1. Не се приема. 

 

Други изказвания не се направиха и ОбС взе следното 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 264 

 

На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, във връзка с чл. 137, ал.1, т.3 от Търговския 

закон, чл.8, ал.1, т.12 от Учредителния акт на „Тържище с. Плодовитово” ЕООД, чл.19, ал.1, т.3 

и чл. 49, ал.1 и ал.2 от Наредбата за реда за упражняване правата на собственост на общината в 

търговски дружества с общинско участие в капитала, за участието на Община Братя Даскалови 

в граждански дружества и в сдружения с нестопанска цел, Общински съвет Братя Даскалови 

реши:  

 

1. „Тържище с. Плодовитово” ЕООД отчислява дивидент на Община Братя Даскалови за 

2016г. в размер на 20 на 100 от печалбата след данъчно облагане по годишния 

счетоводен отчет. Отчетеният финансов резултат към 31.12.2016г. е печалба в размер на 

347 000 лева след облагане с корпоративен данък. Така изчисленият дивидент на 

Община Братя Даскалови за 2016г. е в размер на 69 400 лева. 

 

Гласуваха поименно: 

1. Петко Михайлов Михайлов – „за” 

2. Катя Иванова Иванова – „за” 

3. Георги Минков Колев – „за” 

4. Иван Пенев Пенчев – „за” 

5. Стойка Минчева Василева – „за” 

6. Силвия  Чавдарова Иванова – „за” 

7. Иван Петров Иванов – „за” 

8. Таньо Стоянов Стоянов – „за” 

9. Никола Вълев Будаков – „за” 

             10. Стоян Колев Вълчев – „за” 

             11. Спас Запрянов Пеев – „за” 

             12. Иван Димитров Жеков – „против” 
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             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. 

 

ТОЧКА ДВАДЕСЕТ И ПЪРВА 

 

Предложение до Министерски съвет на Република България за отпускане на персонална 

пенсия на Господин Георгиев Тилев, с ЕГН: ********** и Иван Георгиев Тилев, с ЕГН: 

**********, с настоящ и постоянен адрес: с. Черна гора, ул. „Звезда” № 21жи 

 

Докладва: Петко Михайлов – председател на ОбС 

       

      Петко Михайлов – председател на ОбС дава разяснения по докладната, че е като 

допълнителна точка, хората са представили документите, след като комисиите са минали. Дава 

думата на Мануела Делчева – секретар на общината. 

 

     Мануела Делчева казва: 

- Георги Тилев е баща на две малолетни деца. Едното е родено 2010г., другото - миналата 

година, все още няма навършена една година. 14 дни след раждането на малкия син, 

майката – Елена Борисова Шишева – умира. След смъртта на майката, бащата внася 

документи в НОИ за наследствена пенсия. НОИ категорично отказва с разпореждане, 

тъй като майката няма изискуемия осигурителен стаж. След това човекът пристига в 

общината и подава заявление до Общински съвет за отпускане на персонална пенсия. 

Съгласно Кодекса за социално осигуряване, персоналните пенсии се отпускат с решение 

на Министерски съвет. А, за да се стигне до това решение председателят на Общински 

съвет трябва да внесе предложение до Министерски съвет за отпускане на персонална 

пенсия. Със заявлението са подадени и необходимите документи – едното е 

разпореждането на НОИ, с което отказват отпускането на наследствени пенсии, другото 

е удостоверение за наследници, декларация за имотно и материално състояние. Според 

декларацията се вижда, че той е с 0 лева, каквито и да е доходи. Тоест лицето е крайно 

нуждаещо се.   за 

   

       Иван Жеков – общински съветник,пита: 

- Гласуването поименно ли е? Умолявам ви, г-н Председател, да започнете от тази точка 

да спазвате Правилника. 

       

       Петко Михайлов – председател на ОбС, отговаря: 

- Не е поименно, по т.23 щом е. Пак не ме чухте и не ме разбрахте, г-н Жеков. 

 иИитровград            
Други изказвания не се направиха и ОбС взе следното 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 265 

 

        На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, във връзка с чл. 7, ал. 1, ал. 2, т. 1 и  ал. 4, т. 3 

от Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж и чл. 92 от Кодекса за социално осигуряване 

Общински съвет Братя Даскалови реши: 
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1. Внася предложение в Министерски съвет на Република България за отпускане на 

персонална пенсия на децата на Елена Борисова Шишева: Господин Георгиев Тилев, 

с ЕГН: ********** и Иван Георгиев Тилев, с ЕГН: **********, с настоящ и 

постоянен адрес: област Стара Загора, община Братя Даскалови, с. Черна гора, ул. 

„Звезда” № 21.и в гр. Димитровград,на безвъзмездна финансова помощ, т  

 

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

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

японското 
След изчерпване на дневния ред заседанието бе закрито в 12.30 часа. 

 

 

 

 

 

ПРОТОКОЛИСТ:______________                     ПРЕДСЕДАТЕЛ ОбС_____________                  

                  /Д.МИЧЕВА/             /П. МИХАЙЛОВ/ 

 


