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ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - БРАТЯ ДАСКАЛОВИ, ОБЛАСТ СТАРА ЗАГОРА 

 

 

 

П Р О Т О К О Л 

 

№ 23 

 

Днес, 27.04.2017г., 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 трето 

заседание на Общински съвет - Братя Даскалови, свикано с Покана № 23 от 20.04.2017 

година.  

 

      На заседанието присъстваха следните 12 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. Таньо Стоянов Стоянов 

8. Никола Вълев Будаков 

               9. Стоян Колев Вълчев 

               10. Спас Запрянов Пеев 

               11. Иван Димитров Жеков 

               12. Радка Стоилова Караджова 

 

        Отсъства Иван Петров Иванов по уважителни причини. 

 

   На заседанието присъстваха:  

 

 1. Емил Филипов - зам.-кмет на община Братя Даскалови 

 2. Росен Иванов – директор на дирекция „УТИСПП”  в община Братя Даскалови 

 3. Венета Иванова – гл. спец. „Общинска собственост” в община Братя Даскалови 

 4. Мануела Делчева – секретар на община Братя Даскалови 

 5. Маньо Манев – експ. „СВОМР” към Сдружение „МИГ Брезово, Братя Даскалови” 

 

   Присъстват кметове и кметски наместници.  

 

   Председателят на Общински съвет обяви проекта за дневен ред. 

                

   Предложи към дневния ред да бъде добавена допълнителна точка със следния текст:  

 

- Отпускане на безлихвен заем на Сдружение „МИГ Брезово, Братя Даскалови”  

 

Докладва: Емил Филипов – зам.- кмет на общината 
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          Други предложения и допълнения не се направиха и ОбС прие следния 

 

ДНЕВЕН РЕД: 

 

1. Изменение на Правилника за организацията и дейността на Общински съвет - Братя 

Даскалови, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация 

 

Докладва: Петко Михайлов – председател на ОбС 

 

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

 

Докладва: Иван Танев – кмет на общината 

 

3. Продажба на имот пл. № 201 в кв. 27 по плана на с. Найденово с площ от 59 кв.м. – 

полумасивна нежилищна сграда на публичен търг и определяне на първоначална тръжна цена 

 

Докладва: Галина Радева – зам.-кмет на общината 

 

4. Продажба на УПИ ІІІ в кв.88 по плана на с.Гранит –  частна общинска собственост  на Тошо 

Георгиев Георгиев от гр.Пловдив  и определяне на продажна цена  

 

Докладва: Галина Радева – зам.-кмет на общината 

 

                     5. Продажба на УПИ ІІ в кв.88 по плана на с.Гранит –  частна общинска собственост  на 

Христо Делчев Делчев от гр.Пловдив  и определяне на продажна цена 

                      

Докладва: Галина Радева – зам.-кмет на общината 

 

              6.Отдаване под аренда  на общинска земеделска земя в землището на                                                     

с.Братя Даскалови без търг 

Докладва: Катя Иванова – общ.съветник 

 

                       7. Одобряване на Годишен доклад за наблюдение на изпълнението за 2016 г. на Общински план 

за развитие на Община Братя Даскалови 2014-2020 г. 

 

Докладва: Иван Танев – кмет на общината 

 

8. Дейността и финансовото състояние на читалищата в общината за 2016 г.  

 

Докладва: Иван Танев – кмет на общината 

 

9. Приемане на Общинска програма за закрила на детето в Община Братя Даскалови за 2017 г. 

  

Докладва: Емил Филипов – зам.-кмет на общината 

 

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

 

Докладва: Петко Михайлов – председател на ОбС 

 

11. Отпускане на еднократна финансова помощ на жител на с. Черна гора 
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Докладва: Петко Михайлов – председател на ОбС 

 

12. 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 

 

13. 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 

 

14. Отпускане на безлихвен заем на Сдружение „МИГ Брезово, Братя Даскалови”  

 

Докладва: Емил Филипов – зам.- кмет на общината 

 

 

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

„въздържал се” – 0. Приема се. 

 

ТОЧКА  ПЪРВА 

 
Изменение на Правилника за организацията и дейността на Общински съвет - Братя 

Даскалови, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация 

 

Докладва: Петко Михайлов – председател на ОбС 

 

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

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

нормативна уредба”, който обяснява причините и мотивите, налагащи актуализация и 

изменение на Правилника за организацията и дейността на Общински съвет - Братя Даскалови, 

неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация 

        Георги Колев казва, че е изминала повече от година, откакто е приет действащият 

Правилник за организацията и дейността на Общински съвет - Братя Даскалови, неговите 

комисии и взаимодействието му с общинската администрация. Това време е достатъчно, за да 

се направи анализ на силните и слабите му страни и изводи какви промени са нужни, за да бъде 

дейността на Общински съвет по-ефективна и прецизна. В тази връзка се предлага актуализация 

на някои от настоящите разпоредби на Правилника, тай като Общински съвет – Братя 

Даскалови вече е изградил утвърден начин на своята работа и взаимодействие с общинската 

администрация.  

       Предлаганите изменения са както следва: 

 

§1. Чл. 29, ал. 2 с текст: „ Постоянните комисии  разглеждат  проектите за решения и други 

актове, разпределени им от председателя на общински съвет, правят предложения и препоръки 

и изготвят становища по тях. „ 

придобива следната редакция:  

„ Постоянните комисии разглеждат проектите за решения и други актове, разпределени им от 

Председателя на Общински съвет, правят предложения,  препоръки и становища по тях. ” 
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§2. Чл. 30, ал. 2 с текст: „ Председателят на  комисията е длъжен  да  уведоми  членовете  й  

за насроченото  заседание,  но  не по-късно  от  два   дни  преди  деня на провеждане на 

заседанието чрез звеното по чл. 29а, ал.2 от ЗМСМА. Уведомяването може да стане и по 

телефон. Членовете на комисията получават материалите  за заседанието от звеното по чл. 29а, 

ал.2 от ЗМСМА по електронен път. „ 

 придобива следната редакция:  

„ Председателят на  Общински съвет е длъжен  да  уведоми  общинските съветници  за 

насроченото  заседание,  но  не по-късно  от  два дни  преди  деня на неговото провеждане 

чрез звеното по чл. 29а, ал. 2 от ЗМСМА. Уведомяването може да стане и по телефон. 

Общинските съветници получават материалите за заседанието от звеното по чл. 29а, ал. 2 от 

ЗМСМА на хартиен или електронен носител. 

 

§3. Чл. 31 с текст: „ (1)  Постоянните  комисии  заседават,  ако  присъстват  повече  от 
половината от техните членове. 
(2) По предложение на председателя постоянната комисия определя дневния ред 

(3) Председателят на     постоянната     комисия     ръководи     заседанието     на комисията,  

дава  думата  за изказване на присъстващите и  формулира проектите за предложения и 

препоръки. 

(4) Постоянната комисия приема предложения и препоръки с мнозинство повече от половината 

от присъстващите, с явно гласуване. „ 

придобива следната редакция:  

„ Постоянните  комисии  заседават,  ако  присъстват  повече  от половината от техните 

 членове. „ 

 
§4. Чл. 35, ал. 2 с текст: „ Протоколът се подписва от председателя на комисията и от 
водещия протокола. „ 
придобива следната редакция:  

„ Протоколът се подписва от Председателя на Общински съвет и от водещия протокола.” 

 

§5. Чл. 36 с текст: „.(1) Комисиите могат да провеждат съвместни заседания, когато се 

разглеждат общи за две или повече комисии въпроси. Тези заседания се ръководят  по 

споразумение от един от председателите на комисия. 
(2) При съвместни заседания всяка комисия гласува свое становище,  което се представя на 
Председателя на общинския съвет. 
придобива следната редакция:  

„ Комисиите провеждат съвместни заседания, когато се разглеждат общи за две или повече 

комисии въпроси. Тези заседания се ръководят от Председателя на Общински съвет. ” 

 
§6. Чл. 44, ал. 1 с текст: „Председателят на общинския съвет е длъжен да организира 
уведомяването на общинските съветници за заседанието. Изпращането на поканите до 

общинските   съветници   за   провеждане   на   заседанието   на   общинския   съвет   и 

материалите за него се извършва от звеното п о чл.29а, ал.2 от ЗМСМА в пет дневен срок 

преди неговото провеждане по електронен път. 

 придобива следната редакция:  

„ Председателят на Общински съвет е длъжен да организира уведомяването на общинските 

съветници за заседанието. Изпращането на поканите до общинските   съветници   за   

провеждане   на   заседанието   на   Общински   съвет  и материалите за него се извършва от 

звеното по чл.29а, ал. 2 от ЗМСМА в пет дневен срок преди неговото провеждане на хартиен 

или електронен носител. „ 
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§7. Чл. 61, ал. 2, т. 2 с текст: „при поименно извикване по азбучен ред с отговаряне с "да", 

"не", "въздържал се. „ 

 придобива следната редакция:  

„ при поименно извикване с отговаряне с „ да”, „не”, „въздържал се”. ” 

 

§8. Преходни и заключителни разпоредби § 4 с текст: „ Правилникът е допълнен с Решение 

№ 128/25.05.2016г.; изм. с Решение № 181/16.09.2016г. „ 

придобива следната редакция: „Правилникът е допълнен с Решение № 128/25.05.2016г.; изм. 

с Решение № 181/16.09.2016г.; изм. с Решение № …../……………… на Общински съвет – Братя 

Даскалови. „ 

 

Георги Колев – общински съветник, разяснява: 

 

- Цели, които се поставят:  

 

       Целите, които се поставят с настоящото изменение, са свързани с оптимизиране и 

прецизиране работата и дейността на Общински съвет – Братя Даскалови. 

 

- Финансови и други средства, необходими за прилагането на новата уредба.  

 

     За предлаганите изменения в Правилник за организацията и дейността на Общински съвет - 

Братя Даскалови, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация не са 

необходими финансови и други средства. 

 

- Очаквани резултати от прилагането. 

 

 актуализиране на нормативната база, отнасяща се до работата на Постоянните комисии 

към Общински съвет - Братя Даскалови; 

 текстовете са хармонизирани с останалата нормативна уредба на Общински съвет – 

Братя Даскалови, както и с разпоредбите на ЗМСМА; 

 отстраняване на излишни текстове от Правилника за организацията и дейността на 

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

общинската администрация, които натоварват работата на Съвета и Комисиите към него.  

 

- Анализ на съответствие с правото на Европейския съюз. 

 

        Предложеното изменение на Правилника за организацията и дейността на Общински съвет 

- Братя Даскалови, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация е в 

съответствие с разпоредбите на Европейската харта за местно самоуправление и директивите на 

Европейската общност, свързани с тази материя. 
 

       Радка Караджова – общински съветник, взима думата за изказване: 

- Искам да кажа във връзка с чл. 30, ал. 2 – това, което мен ме интересува – „материалите 

да се пращат по електронен път”, ние го променяме сега „и/или хартиен носител”, което 

значи то ще си остане на хартия. По-добър според мен е електронният вариант, както си 

е, без да редактираме този член, защото носенето на тези материали на хартиен носител 

всички знаете как става. Аз живея в Сърневец. Папката ми стои по два дена при 

шофьора. Понякога отсъствам по служебен ангажимент и тази папка се размотава с дни. 

Нямам възможност да ангажирам други хора, не е ли най-лесният вариант по 

електронен път? 
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       Петко Михайлов – председател на ОбС, отговаря: 

- Оставете си пощата, от следващото заседание вие ще получавате по електронен път, 

няма проблем. Който колега иска по електронен път, така ще ги получава. Който иска 

на хартиен носител – ще ги получава на хартиен носител. Мисля, че това не е проблем. 

То е казано или на хартиен, или на електронен носител. 

 

Иван Жеков – общински съветник, казва: 

- Правя процедурно предложение - към чл. 61, ал. 2, т. 2 с текст: „ при поименно 

извикване с отговаряне с „ да”, „не”, „въздържал се” да се добави „ като Председателят 

гласува последен”. 

 

      Петко Михайлов – председател на ОбС, отговаря: 

- Г-н Жеков, Правилникът ни е съобразен със ЗМСМА. Но щом има предложение, нека 

го гласуваме. 

 

Предложение: към чл. 61, ал. 2, т. 2 с текст: „ при поименно извикване с отговаряне с „ да”, 

„не”, „въздържал се” да се добави  „ като Председателят гласува последен” : 

 

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

2, „против” – 9 , „въздържал се” – 1. Не се приема. 
 

   Други изказвания не се направиха и ОбС взе следното 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 266 

    

       На основание чл.21, ал. 2 и ал. 3 от Закона за местното самоуправление и местната 

администрация, Общински съвет - Братя Даскалови приема изменение на Правилника за 

организацията и дейността на Общински съвет - Братя Даскалови, неговите комисии и 

взаимодействието му с общинската администрация, както следва: 

 

§1. Чл. 29, ал. 2 придобива следната редакция:  

„ Постоянните комисии  разглеждат  проектите за решения и  други   актове, 

разпределени им от Председателя на Общински съвет, правят предложения,  препоръки и 

становища по тях. ” 

 

§2. Чл. 30, ал. 2 придобива следната редакция:  

„ Председателят на  Общински съвет е длъжен  да  уведоми  общинските съветници  за 

насроченото  заседание,  но  не по-късно  от  два дни  преди  деня на неговото провеждане 

чрез звеното по чл. 29а, ал. 2 от ЗМСМА. Уведомяването може да стане и по телефон. 

Членовете на комисиите получават материалите за заседанието от звеното по чл. 29а, ал. 2 от 

ЗМСМА на хартиен или електронен носител. 

 

§3. Чл. 31 придобива следната редакция:  

„ Постоянните  комисии  заседават,  ако  присъстват  повече  от половината от техните 

членове. ” 

 

§4. Чл. 35, ал. 2 придобива следната редакция:  

„ Протоколът се подписва от Председателя на Общински съвет и от водещия протокола.” 
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§5. Чл. 36 придобива следната редакция:  

„ Комисиите провеждат съвместни заседания, когато се разглеждат общи за две или повече 

комисии въпроси. Тези заседания се ръководят от Председателя на Общински съвет. ”  

 
§6. Чл. 44, ал. 1 придобива следната редакция:  

„ Председателят на Общински съвет е длъжен да организира уведомяването на общинските 

съветници за заседанието. Изпращането на поканите до общинските   съветници   за   

провеждане   на   заседанието   на   Общински   съвет  и материалите за него се извършва от 

звеното по чл.29а, ал. 2 от ЗМСМА в пет дневен срок преди неговото провеждане на хартиен 

или електронен носител. „ 

 

§7. Чл. 61, ал. 2, т. 2 придобива следната редакция:  

„ при поименно извикване с отговаряне с „ да”, „не”, „въздържал се”. ” 

 

§8. В Преходни и заключителни разпоредби § 4 придобива следната редакция: 

„Правилникът е допълнен с Решение № 128/25.05.2016г.; изм. с Решение № 181/16.09.2016г.; 

изм. с Решение № 266/27.04.2017г.  на Общински съвет – Братя Даскалови. „ 

  

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

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

ТОЧКА  ВТОРА 

 

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

 

Докладва: Иван Танев – кмет на общината 

 

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

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

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

предложена актуализация на  инвестиционната програма  на общината за 2017 година, касаеща    

вътрешни компенсиращи промени между отделните обекти в инвестиционната програма, 

увеличение на сметната стойност на някои от тях и включване на нови такива поради 

неотложни нужди. Това налага  промяна в капиталовия  списък на общината 

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

следва: 

 

§ Дейност/ Наименование на параграфа Било Увеличение+ 

Намаление- 

Става 

 Разходи    

 2606 Улици в населени места    

1030 Текущ ремонт 166297 -61500 104797 

5100 Основен ремонт 297503 116700 414203 

 2619 Други дейности по БКС    

5100 Основен ремонт 197799 -70200 127599 

 2311   ДГ    

5100 Основен ремонт 0 15000 15000 

 2122 Общинска администрация    
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1020 Външни услуги 117000 -9800 107200 

 2898 Други дейности по икономиката    

5205 Придобиване на стоп. инвентар 0 9800 9800 

 

Други изказвания не се направиха и ОбС взе следното 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 267 

         
          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  780482 лв.  съгласно  приложение 1  

 

Гласуваха поименно: 

1. Петко Михайлов Михайлов – „за” 

2. Катя Иванова Иванова – „за” 

3. Георги Минков Колев – „за” 

4. Иван Пенев Пенчев – „за” 

5. Стойка Минчева Василева – „за” 

6. Силвия  Чавдарова Иванова – „за” 

7. Таньо Стоянов Стоянов – „за” 

8. Никола Вълев Будаков – „за” 

             9. Стоян Колев Вълчев – „за” 

             10. Спас Запрянов Пеев – „за” 

             11. Иван Димитров Жеков – „против” 

             12. Радка Стоилова Караджова – „против” 

 

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

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

ТОЧКА  ТРЕТА 

 

Продажба на имот пл. № 201 в кв. 27 по плана на с. Найденово с площ от 59 кв.м. – 

полумасивна нежилищна сграда на публичен търг и определяне на първоначална тръжна 

цена 

 

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 пл.№ 201 в кв.27 по плана на с.Найденово с 

площ от 59 кв.м. – полумасивна нежилищна сграда - частна общинска собственост, съгласно 

АЧОС № 3445 / 12.05.2016 година. До настоящия момент имотът не е отдаван под наем поради 

липса на интерес и пустее. Застрашен е от самосрутване. Към имота има проявен интерес за 

закупуването му. Данъчната оценка на имота е 552,10  лева.  
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        Катя Иванова обяснява, че е отсъствала от комисиите по обективни причини и има някой 

неща, които не са й ясни:  

- Продаваме само сградата или и прилежащата площ към нея? Понеже сградата си е 

сграда, а имотът си е имот. 

      

        Венета Иванова – гл. спец. „Общинска собственост” в община Братя Даскалови, 

отговаря: 

- Сградата няма прилежащ парцел. Само сграда е. Продаваме застроената площ. 

Самата сграда си е имот. Има имотен номер.  

 

        Катя Иванова пита: 

- Сега в момента сградата ли продаваме или земята със сградата? Ако е сградата, 

отдолу земята чия собственост остава, застроената площ?  

 

        Венета Иванова казва: 

- Докато сградата съществува, който я ремонтира, тя е негова. От момента, в който 

сградата не съществува на плана, всичко на терен е наше. Земята е общинска и си 

остава общинска – гола собственост. 

 

        Катя Иванова продължава с думите: 

- Както е написано в докладната „имот пл.№ 201 в кв.27” - това номер на имот или 

номер на сградата в имота е? По – нататък: „по плана на с.Найденово с площ от 59 

кв.м. – полумасивна нежилищна сграда - частна общинска собственост” – чия площ? 

Трябва да е изписано някак, че в имота се намира тази сграда. 

 

       Венета Иванова отговаря: 

- Номер на имот, който представлява сграда. Мога да донеса акт да видите. Става 

въпрос за площ на сградата. Сградата не се намира в имота, самата сграда е имотът. 

Няма парцел. 

 

       Катя Иванова казва: 

- Не съм съгласна, че сградата е имотът. Има имоти за озеленяване. Дойде някой човек 

и си докаже, през съда минало, че собствеността е негова. Какво правим? 

 

      Венета Иванова отговаря: 

- Иска да му се направи попълване на имот на база на съдебно решение. 

 

       Иван Жеков – общински съветник, заявява, че си прави отвод от гласуването по тази 

точка, поради евентуално възникване от негов личен частен интерес. 

 

    Други изказвания не се направиха и ОбС взе следното 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 268 

 

         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 В ТОЧКА ІІ. 
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ОПИСАНИЕ НА ИМОТИТЕ, КОИТО ОБЩИНАТА ИМА НАМЕРЕНИЕ ДА 

ПРЕДЛОЖИ ЗА ПРОДАЖБА НА ПУБЛИЧЕН ТЪРГ – Б.  Обекти, за които предстои 

откриване на процедура за продажба – нова точка 5. Имот пл.№ 201 в кв.27 по плана на 

с.Найденово с площ от 59 кв.м. – полумасивна нежилищна сграда. 

 

          2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 35, ал. 1 и чл. 41, ал. 2 от Закона за 

общинската собственост и във връзка с чл. 44 от Наредбата за реда за придобиване, управление 

и разпореждане с общинско имущество дава съгласието си за продажба на явен публичен търг 

на имот пл.№ 201 в кв.27 по плана на с.Найденово с площ от 59 кв.м. – полумасивна 

нежилищна сграда - частна общинска собственост, съгласно АЧОС № 3445 / 12.05.2016 година. 

и определя първоначална тръжна цена в размер на 1050.00 /Хиляда и петдесет/ лева. 

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

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. Таньо Стоянов Стоянов – „въздържал се” 

8. Никола Вълев Будаков – „въздържал се” 

             9. Стоян Колев Вълчев – „за” 

             10. Спас Запрянов Пеев – „за” 

             11. Радка Стоилова Караджова – „за” 

 

Общ брой съветници – 13. Брой присъствали на гласуването – 11. Брой гласували „за” –8, 

„против” – 0 , „въздържал се” – 3. Приема се. 
 

ТОЧКА  ЧЕТВЪРТА 

 

Продажба на УПИ ІІІ в кв.88 по плана на с.Гранит –  частна общинска собственост  на 

Тошо Георгиев Георгиев от гр.Пловдив  и определяне на продажна цена  

 

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 УПИ ІІІ в кв.88 по плана на с.Гранит с площ от 4 дка –  

частна общинска собственост, съгласно АЧОС № 4771 / 31.03.2017 година. В имота има 

построена сграда – склад, която е собственост на Тошо Георгиев Георгиев от гр.Пловдив. 

Постъпило е заявление от Тошо Георгиев Георгиев от гр.Пловдив с Вх.№ 94-00-119/07.04.2017 

година за закупуване на прилежащият терен към сградата . Същият е собственик на сградата 

съгласно Постановление за възлагане на имот № 77108/2002/069905/06.11.2013 година на НАП 

– Териториална дирекция гр.Пловдив, вписано в Службата по вписванията - том 18, Вх.рег.№ 

5771 от 11.12.2013 година. 
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      Катя Иванова пита: 

- Сградата чия собственост е била? 

 

      Антоний Димитров – кмет на село Гранит, казва: 

- Сградата беше собственост на кооперацията.  

 

       Венета Иванова – гл. спец. „Общинска собственост” в Общината, отговаря: 

- Един път го гледахме, спомняте си, то беше процедура озеленяване, това не е стопански 

двор. Беше публична общинска собственост, направихме го частна. То е много дълга 

процедура от 2 години. След това го парцелирахме, обявявахме и сега вече само 2 от 

парцелите имат сгради, които подлежат на продажба. В едната има трафопост, които си 

остава трафопост и два свободни парцела. 

  

       Катя Иванова пита: 

- НАП кой имот е описал, за да го продаде на търг? 

 

       Антоний Димитров – кмет на село Гранит, отговаря: 

- Поради задълженията на кооперацията, НАП сложи ръка и на други сгради. 

 

       Катя Иванова – общински съветник, казва: 

- Въпросът е кой да го продаде, дали ние или държавата? В момента върви 

инвентаризация на всички такива площи в и извън регулация и се дава справка в София. 

Всички парцеларни планове, в които, в тях има сгради – параграф 12 и 24, това всичко го 

има в София. Важното е да не са били имотите на ТКЗС. Това може да бъде видяно от 

акта, там, където НАП го е възложил, защото там е описано чие имущество продава 

НАП. Постановлението за възлагане си е ясно. 

 

       Венета Иванова обяснява: 

- В Нотариалния акт първо Тошо Георгиев купува всички сгради. Едната сграда – 

фурната, я продава на Христо Делчев. В Нотариалния акт пише, че сградата е построена 

върху общинска земя. Всички сгради първо са купени от Тошо. Затова единият има 

постановление, а другият – нотариален акт. 

 

       Иван Жеков – общински съветник, прави процедурно предложение: 

- Нека отложим тази и следващата точка от дневния ред и институцията, която може, да 

ни отговори. Да не изпадаме в положение, в което вече сме изпадали. Ако не им е 

толкова спешно на хората, нека направим официално запитване. 

 

       Петко Михайлов – председател на ОбС, казва, че е съгласен с направеното предложение от 

г-н Жеков, макар, че ще забавят хората. Обяснява, че Тошо иска да прави хладилни камери,а 

Христо Делчев иска да си премести селскостопанската техника там. Петко Михайлов подлага 

на гласуване направеното предложение от Иван Жеков. 

 

Предложение: Отлагане на продажба на УПИ ІІІ в кв.88 по плана на с.Гранит –  частна 

общинска собственост  на Тошо Георгиев Георгиев от гр.Пловдив  и определяне на продажна 

цена за следващо заседание на Общински съвет 

 

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

„против” – 0, „въздържал се” – 0. Приема се. 
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     Петко Михайлов – председател на ОбС, дава думата на Антоний Димитров – кмет на село 

Гранит, за да чуят мнението му относно продажбата и да се знае за следващото заседание. 

  

     Антоний Димитров – кмет на село Гранит, казва: 

- Моето мнение е да се пристъпи към тази продажба, защото е истина, че Тошо Георгиев е 

собственик на сградите и теренът е изоставен около сградите. 

 

    Други изказвания не се направиха и ОбС взе следното 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 269 

 

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

Даскалови реши:  

 

1. Отлага продажба на УПИ ІІІ в кв.88 по плана на с.Гранит –  частна общинска собственост  

на Тошо Георгиев Георгиев от гр.Пловдив  и определяне на продажна цена за следващо 

заседание на Общински съвет. 

 

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

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

ТОЧКА  ПЕТА 

 

                       Продажба на УПИ ІІ в кв.88 по плана на с.Гранит –  частна общинска собственост  на 

Христо Делчев Делчев от гр.Пловдив  и определяне на продажна цена 

                      

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”.  

 

       Катя Иванова казва: 

- Фурната е на общината, а тези навеси останали са на Селкоп или както е било там. Нека 
да донесат какво е описано. Не може НАП да опише имот, който е на общината. Нека да 
изясним тези неща, защото ще стане така, че някой ще вложи инвестиции и ще ги 
вложи ей така. След като при Венета Иванова има Постановление за възлагане, те там 
описват, нека да го видим и тогава. 

       

        Петко Михайлов – председател на ОбС подлага на гласуване направеното предложение от 

Иван Жеков за отлагане гласуването по тази точка за следващо заседание на Общински съвет. 

 

                     Предложение:  Отлагане на продажба на УПИ ІІ в кв.88 по плана на с.Гранит –  частна 

общинска собственост  на Христо Делчев Делчев от гр.Пловдив  и определяне на продажна 

цена за следващо заседание на Общински съвет. 

 

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

„против” – 0, „въздържал се” – 0. Приема се. 
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     Петко Михайлов – председател на ОбС, дава думата на Антоний Димитров – кмет на село 

Гранит, за да чуят мнението му относно продажбата и да се знае за следващото заседание. 

  

       Антоний Димитров – кмет на село Гранит, казва: 

- И за двете сгради няма проблем. 

 

  Други изказвания не се направиха и ОбС взе следното 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 270 

 

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

Даскалови реши:  

 

                         1.   Отлага продажба на УПИ ІІ в кв.88 по плана на с.Гранит –  частна общинска собственост  

на Христо Делчев Делчев от гр.Пловдив и определяне на продажна цена за следващо заседание 

на Общински съвет. 

 

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

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

ТОЧКА ШЕСТА 

 

              Отдаване под аренда  на общинска земеделска земя в землището на                                                  

с.Братя Даскалови без търг 

Докладва: Катя Иванова – общ.съветник 

 

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

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

oбщина Братя Даскалови е собственик на имот № 074001-Изоставена нива от VІІІ-ма категория 

в местността „Гириша” с площ от 87,789 дка по КВС на с.Братя Даскалови. От възстановяване 

на собствеността на общината до този момент този имот не се обработва, поради липса на 

интерес. В общината е постъпило Заявление с Вх.№ 53-00-80/21.03.2017 година от „Джима 

Агро” ЕООД, ЕИК 204150031, със седалище - с.Гранит, за арендоване на посоченият имот  за 

срок от 20 години  без провеждане на търг. Налице е основанието на чл. 24а, ал. 6, т. 2 от ЗСП33  

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

от ОПФ на Община Братя Даскалови, и посоченият имот може да бъде отдаден под аренда без 

провеждане на търг. 

 

       Катя Иванова – общински съветник, пояснява, че имотът се намира на големия завой от 

Братя Даскалови като се отива към Гранит. Този имот не е стопанисван до сега. За арендация в 

съседство миналата година Георги Троев направи едни лавандули малко по-надолу. Имотът го 

взимат за лавандули, такива са намеренията.  

 

       Стоян Вълчев допълва, че отново става въпрос за процедура без провеждане на търг, а 

нищо не пречи имота да се отдаде на такъв. Казва, че така се създава неприятно впечатление и 

усещане.  

 

          Катя Иванова – общински съветник, отговаря: 

- Законът го позволява. Никой не го е искал до сега. 
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          Стоян Вълчев продължава с думите: 

- Ами като никой не го иска, той ще се яви и ще го вземе пак. Той така или иначе е стоял 

30 години.           

 

Други изказвания не се направиха и ОбС взе следното 

  

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 271 

           

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

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

Община Братя Даскалови, Общински съвет дава съгласието си за предоставяне под аренда на 

имот № 074001 - Изоставена нива от VІІІ-ма категория в местността „Гириша” с площ от 87,789 

дка по КВС  на с.Братя Даскалови при граници:Север - Имот № 000665 - Полски път, Изток - 

Имот № 000687 - Полски път, Юг - Имоти № 001017 и № 001018 – Ниви и Запад - Имот № 

000665 - Полски път по КВС  на с.Братя Даскалови на  „Джима Агро” ЕООД , ЕИК 204150031 

с.Гранит за срок 20 стопански години на цена от 15.00 лева на декар годишна арендна вноска. 

ІІ. Упълномощава кмета на общината да сключи договор за аренда с „Джима Агро” ЕООД 

, ЕИК 204150031 с.Гранит , считано от 01.10.2017 година. 

 

 Гласуваха поименно: 

1. Петко Михайлов Михайлов – „за” 

2. Катя Иванова Иванова – „за” 

3. Георги Минков Колев – „за” 

4. Иван Пенев Пенчев – „за” 

5. Стойка Минчева Василева – „за” 

6. Силвия  Чавдарова Иванова – „за” 

7. Таньо Стоянов Стоянов – „за” 

8. Никола Вълев Будаков – „за” 

             9. Стоян Колев Вълчев – „въздържал се” 

             10. Спас Запрянов Пеев – „за” 

             11. Иван Димитров Жеков – „въздържал се” 

             12. Радка Стоилова Караджова – „въздържал се” 

  

Общ брой съветници – 13. Брой присъствали на гласуването – 12. Брой гласували „за” – 9, 

„против” – 0, „въздържал се” – 3. Приема се. 
 

ТОЧКА СЕДМА 

 

                   Одобряване на Годишен доклад за наблюдение на изпълнението за 2016 г. на Общински 

план за развитие на Община Братя Даскалови 2014-2020 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 обяснява, че съгласно разпоредбите на чл. 23, т. 4 от Закона за 

регионално развитие (ЗРР) и чл. 91, ал. 4 от Правилника за прилагане на ЗРР, Кметът на 
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общината представя за обсъждане и одобряване Годишен доклад за наблюдението на 

изпълнението на Общинския план за развитие на Община Братя Даскалови 2014-2020 г. 

 

  Други изказвания не се направиха и ОбС взе следното 

  

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 272 

      На основание чл. 21, ал. 1, т. 12 от ЗМСМА, чл. 23, т. 4 от ЗРР, чл. 91, ал. 3, ал. 4 и ал.7 от 

ППЗРР Общински съвет - Братя Даскалови реши : 

1. Одобрява Годишен доклад за наблюдение на изпълнението за 2016 г. на Общински план 

за развитие на Община Братя Даскалови 2014-2020 г. 

2. Възлага на Кмета на общината да предприеме необходимите действия относно 

организацията по предоставянето на копие от  доклада по т. 1 на Председателя на 

Областен съвет за развитие на Област Стара Загора. 

 

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

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

ТОЧКА ОСМА 

 

Дейността и финансовото състояние на читалищата в общината за 2016 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 казва, че във връзка с приетата Програма за развитие на 

читалищната дейност в община Братя Даскалови през 2016 г. е представен отчет за дейността и 

финансовото състояние на читалищата през 2016 г., който отчет обхваща само една част от 

селата в Общината обаче.  

 

ОТЧЕТ ЗА ДЕЙНОСТТА НА ЧИТАЛИЩАТА В ОБЩИНА БРАТЯ ДАСКАЛОВИ ПРЕЗ 2016 

ГОДИНА 

 

    И през този отчетен период читалищата са основните инициатори и организатори на 

социалния и културен живот в населените места. Навсякъде са се чествали всички светски и 

християнски празници. Извън тези традиционни тържества, са се осъществили още: 

- В Братя Даскалови НЧ „П. Минев” организира пролетен бал с много музика, викторина и 

томбола. 

- В Гранит се проведе осми пореден „Гранит-графит фест”; в галерия „Гранит” се 

организира изложба на художника Т. Цанев „Полу юбилей на полуетаж”; със 

съдействието на читалището, бе издадена и представена книга „Страници от историята 

на село Гранит” с автор Костадин Костадинов. 

- Читалището в Горно Белево за трета поредна година осъществи „Ден на баницата”, 

превърнал се вече в местна традиция. 

- НЧ „Трифон Бонев” в Голям дол тържествено чества своя 90 год. юбилей, с много гости 

музика и богата програма. 
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- Групата за автентичен фолклор при читалището на Черна гора взе участие в следните 

Републикански фестивали: „Кехлибарен грозд” – с. Лозен; „Богородична стъпка” и 

„Пряпорец”, който е и кулинарен фестивал. 

- В „Богородична стъпка” взе участие и групата за автентичен фолклор „Веренски 

напеви”, при читалището в с. Верен. 

- Групата за народни танци при читалището на с. Плодовитово се изяви на следните 

фестивали: „Белия щъркел” – с. Белозем; „Еньовденски събор” – Старозагорски бани; 

Първи фолклорен фестивал „Приятелю ела и виж, хора се вият из Мъглиж” и местен 

събор в с. Градина. 

- Групата за народни песни при НЧ „П. Матев” – с. Оризово участва в Републикански 

фестивали в гр. Троян и Минерални бани – Хасково, а танцовата им група взе участие в 

Републиканските фестивали в Хасково, Свети Влас и Сандански. 

 Всички групи за достойното са представяне са получили плакети и почетни грамоти.    

 
      Стойка Иванова продължава с: 

 
ФИНАНСОВО СЪСТОЯНИЕ НА ЧИТАЛИЩАТА В ОБЩИНАТА 

 

№ ЧИТАЛИЩЕ ПОЛУЧЕНА 

СУБСИДИЯ ЗА 

2016 г. 

РАЗХОДИ НАЛИЧНОСТ 

КЪМ 31.12. 2016 

г. 

1 БРАТЯ ДАСКАЛОВИ 14160+926,16ост. 15139,53 123.63 

2 МИРОВО 6697 6697 0 

3 ОПЪЛЧЕНЕЦ 4120+273 4393 0 

4 ГРАНИТ 7257+560,43 7301,41 516,02 

5 ОРИЗОВО 10777+118,04 10895,04 0 

6 ЧЕРНА ГОРА 7468+399,60ост. 7682,60 185 

7 ПАРТИЗАНИН 10477+38,11 10515,11 0 

8 ГОРНО БЕЛЕВО 7027 7027 0 

9 ПЛОДОВИТОВО 7477 7477,24 -0,24 

10 ВЕРЕН 4120 4120 0 

11 ПРАВОСЛАВ 7017+60 7062 15 

12 КОЛЬО МАРИНОВО 3640+6893,50 10131,50 402 

13 МЕДОВО 7027+410,05 7231,73 205,32 

14 ГОЛЯМ ДОЛ 4120+19 3804 335 

15 НАЙДЕНОВО 3717+531,71 3751,56 497,15 

16 ДОЛНО НОВО СЕЛО 3715+168 3813 70 

17 СЪРНЕВЕЦ 7257+511,64ост. 7069,95 698,69 

18 ГОРНО НОВО СЕЛО 3710+79,76 2557,28 1232,48/към20.08/ 

19 МАРКОВО 3710 3605,40 104,60 

20 СЪЕДИНЕНИЕ 3720+365,52 3931,70 153,82 

 

Други изказвания не се направиха и ОбС взе следното 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 273 

 

     На основание чл. 21, ал. 1, т. 23, във връзка с чл. 21, ал. 2 и чл. 17, ал. 1, т. 5 от ЗМСМА 

Общински съвет – Братя Даскалови реши: 
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1. Приема отчета относно дейността и финансовото състояние на читалищата в Общината за 

2016 г. 

 

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

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

 

Михаил Славов – кметски наместник на село Съединение, отправя питане: 

- Интересува ме как се отчитат тези средства? В едно населено място 60-70 човека, в 

другото също толкова , а в едното дават близо 8000 лв. субсидия, а в другото 3600-

3700 лв. Въпросът ми е, ето село Сърневец – 7800 лв. Как се отчитат, как се 

изразходват и къде отиват тези пари толкова много? Каква дейност са извършили и 

какви са нормативите за отчитането на средствата? 

 

       Петко Михайлов – председател на ОбС, отговаря: 

- Разбрах въпроса, на следващото заседание ще ви бъде отговорено. 

 

ТОЧКА ДЕВЕТА 

 

Приемане на Общинска програма за закрила на детето в Община Братя Даскалови за 

2017 г.  

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 казва, че във връзка с чл. 3, ал. 1 и чл. 6, ал. 2, т. 1 от 

Правилника за прилагане на Закона за закрила на детето е необходимо Общински съвет - Братя 

Даскалови да приеме Общинска програма за закрила на детето в Община Братя Даскалови за 

2017 г. , разработена от Комисията по чл. 20а от Закона за закрила на детето.  

 

Други изказвания не се направиха и ОбС взе следното 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 274 

 

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

 

1. Приема Общинска програма за закрила на детето в Община Братя Даскалови за 2017 

година. 

 

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

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

ТОЧКА ДЕСЕТА 

       

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 обяснява, че в 
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Общински съвет - Братя Даскалови е постъпило заявление с Вх. № 10-00-103/18.04.2017г. от 

Марийка Атанасова Тодорова от с. Партизанин. Същата желае да й бъде отпусната еднократна 

финансова помощ поради недостиг на парични средства и влошеното й здравословно състояние 

за закупуване на лекарства и явяване на ТЕЛК. Към молбата си прилага епикриза за сведение. 

       Катя Иванова уточнява, че тази жена миналата година е получила еднократна финансова 

помощ и в тази връзка не може да й бъде отпусната отново според разпоредбите на Правилника 

за реда и начина на предоставяне на еднократна безвъзмездна финансова помощ на жители на 

община Братя Даскалови. 

 

        Петко Михайлов – председател на ОбС, обяснява, че на комисии е станало ясно, че на 

гореупоменатата жена не може да се отпусне финансова помощ поради това, че миналата 

година Общински съвет е отпуснал  на същата сумата от 50 лева на същото основание. Според 

разпоредбите на чл. 8 от Правилника за реда и начина за предоставяне на еднократна 

безвъзмездна финансова помощ на жители на община Братя Даскалови  жител на община Братя 

Даскалови, получил еднократна финансова помощ, не може да получи същата на същото 

основание през следващите 2 бюджетни години. Порати това следва Общински съвет следва да 

не дава съгласието си за отпускане на еднократна финансова помощ на Марийка Атанасова 

Тодорова от с. Партизанин. 
 

     Други изказвания не се направиха и ОбС взе следното 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 275 

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА и чл. 2, ал. 1 във връзка с чл. 8 от 

Правилника за реда и начина на предоставяне на еднократна безвъзмездна финансова помощ на 

жители на община Братя Даскалови, Общински съвет – Братя Даскалови реши:  

 

1. Не дава съгласие за отпускане на еднократна финансова помощ на Марийка Атанасова 

Тодорова от с. Партизанин за закупуване на лекарства. 

 

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

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

 

ТОЧКА ЕДИНАДЕСЕТА 

       

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

 

Докладва: Петко Михайлов – председател на ОбС 

 

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

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

Общински съвет - Братя Даскалови е постъпило заявление с Вх. № 10-00-81/28.03.2017г. от 

Донка Страхилова Зинкова от с. Черна гора. Същата желае да й бъде отпусната еднократна 

финансова помощ поради недостиг на финансови средства и влошеното здравословно 

състояние на детето й – Живка Донкова Страхилова. Към молбата си прилага епикриза и 

удостоверение за раждане на детето. 

 

           Иван Пенчев – общински съветник, пита: 

- На епикризата се вижда, че е изписано през 2016г. с подобрения? 
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         Петко Михайлов – председател на ОбС, разяснява, че на комисии въпросът е обсъждан. 

Детето на въпросната Донка Страхилова Зинкова е двегодишно, болно, парите са необходими 

за операция, понеже има туморни образувания. 

 
Други изказвания не се направиха и ОбС взе следното 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 276 

 

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 250 (двеста и 

петдесет) лева на Донка Страхилова Зинкова от с. Черна гора за лечение на детето й - Живка 

Донкова Страхилова.  

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

 

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

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

 

ТОЧКА ДВАНАДЕСЕТА 

     

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 казва, 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. 

 
Петко Михайлов – председател на ОбС, разяснява: 

- На предното заседание на Общински съвет решихме да отложим гласуването на 

докладната. На комисиите  присъства потенциалният инвеститор – поредният, четвърти,  

който иска да облагороди сградата. Слуховете, които вървят из селото, че ще има 

емигранти, не са верни. Много са грозни и непочтени към населението. 

 

Таньо Стоянов – общински съветник, казва: 

- Искаме да изслушаме становището на Плодовитово. Миналият път не я гласувахме, 

отложихме я. Оставихме да се разбере, че може би пропускат един шанс, който в 
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последствие да съжаляват. Предлагам да чуем кмета на село Плодовитово – има ли 

някаква промяна в становището на хората в селото и тогава да гласуваме. 

 

         Димитър Димитров – кмет на село Плодовитово, взима думата: 

- Становището на селото е същото, подписката си е актуална. Каквото реши Общински 

съвет. Но просто, може би, ще се прибегне към други мерки.  

 

Петко Михайлов – председател на ОбС, казва: 

- Заплахите не са начин за комуникиране. 

 

          Димитър Димитров – кмет на село Плодовитово, отговаря: 

- Не са заплахи, няма нищо такова. 

 

         Радка Караджова – общински съветник, добавя: 

- Предлагам пак да отложим докладната. Становището на хората е пак против. На 

миналата сесия колегата Вълчев предложи да се направи една среща между инвеститора 

и населението и аз нарочно питах на комисиите дали такава среща е имало. 

Инвеститорът каза, че не е имало. Трябва да се направи такава среща и да се види точно 

къде е проблемът и тогава да гласуваме. Това е моето предложение. Отново да я 

отложим и нещата да се изяснят.  

 

        Катя Иванова – общински съветник, казва: 

- Аз присъствах на две срещи. Г-н Жеков ги записа, може да ги пусне. Това не е 

категоричният инвеститор, имотът ще бъде на търг. Колко инвеститора ще дойдат, ние 

не можем да предполагаме. Аз доколкото знам има от Първомай и от още някъде 

инвеститори. А какво е било на срещата – пълен запис с мое разрешение, г-н Жеков 

може да го пусне. Там ще се видят настройките, там ще се види целият театър.  

 

Петко Михайлов – председател на ОбС, допълва: 

- На комисиите евентуалният инвеститор каза, че при срещата с местния кмет, той се е 

зарадвал. Аз също съм присъствал на срещи. Аз не мога да го разбера това – един път 

кажем „Да“, организираме процедурата, в следващ момент става не. Ние сме общински 

съветници, ние носим отговорност за тази общинска собственост, а не вие, г-н Кмет. Не 

можем да зарежем темата. Един ден трябва да я гласуваме тази докладна. Не може едно 

и също, сериалът да се повтаря. Не може един човек с пари да дойде и да иска да 

инвестира в нашата община, 41 процента е безработицата в общината, какво да правим? 

А дали той ще бъде инвеститорът или не – Катя Иванова ясно го каза – „на търг“. Има 

приложен проект за договор. Евентуалният инвеститор, който спечели търга, трябва да 

се съобрази с определени неща. Миналият път бяхте запознати. 

 

Стоян Вълчев – общински съветник, казва: 

- Този проект за договор е по-скоро за втората точка. Аз не виждам как ще гласуваме 10 

лева, пък после той я сключи, я не, този предварителен договор. Той няма никаква 

стойност, щом не е подписан. Трябва да отиде в решението. То този предварителен 

договор може да не го сключи кмета, после кой ще го контролира? Може да не го 

изпълни. 

 

Катя Иванова  - общински съветник, уточнява: 

- Миналият път зам.-областната управителка остана след заседанието и каза, че това, 

което е към докладната, е един вид за конкурс. Ако искаме тези условия ние да държим 
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на тях, като цена, като платежоспособност, можем да си го направим като предварителен 

договор. Абсолютно към всичко, което отдаваме – и земеделска земя, и сгради, можем 

да прилагаме такива проекти. Ако това, което изискваме, го включим към докладната за 

отдаване под наем, ще стане процедура за конкурс.  

 

Стоян Вълчев – общински съветник, репликира: 

- Той този проект за договор може да не се изпълни, може да не го подпишат. 

 

Петко Михайлов – председател на ОбС, го прекъсва с думите, че това касае следващата 

точка от дневния ред. Сега става въпрос за промяна на характера на собствеността от 

публична в частна. Казва, че становището на селото при него го няма, не го е видял, 

никой не му го е представил. 

 

Димитър Димитров – кмет на село Плодовитово, отговаря: 

- Има входящ номер. 

  

Други изказвания не се направиха и ОбС взе следното 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 277 

 

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

Закона за общинската собственост дава съгласието си за промяна на характера на собствеността 

на имот УПИ ІІІ-77 в кв.5 с площ от 8050 кв.м. в едно с триетажна масивна бивша училищна 

сграда- 360 кв.м. и стопанска сграда до нея, съгласно ПУП на с.Плодовитово, одобрен със 

Заповед № 2277/12.12.1985 година – публична общинска собственост, съгласно Акт за 

публична общинска собственост № 309/22.07.2004 година от публична общинска в частна 

общинска собственост. 

    2. Упълномощава кмета на Общината да изпълни всички процедури по актуване на 

собствеността. 

 

Гласуваха поименно: 

1. Петко Михайлов Михайлов – „за” 

2. Катя Иванова Иванова – „за” 

3. Георги Минков Колев – „за” 

4. Иван Пенев Пенчев – „за” 

5. Стойка Минчева Василева – „за” 

6. Силвия  Чавдарова Иванова – „за” 

7. Таньо Стоянов Стоянов – „против” 

8. Никола Вълев Будаков – „против” 

             9. Стоян Колев Вълчев – „въздържал се” 

             10. Спас Запрянов Пеев – „въздържал се” 

             11. Иван Димитров Жеков – „против” 

             12. Радка Стоилова Караджова – „против” 

                  

Общ брой съветници – 13. Брой присъствали на гласуването – 12. Брой гласували „за” – 6, 

„против” – 4, „въздържал се” – 2. Не се приема. 

 

    Поради неприемането на тази точка от дневния ред, Петко Михайлов – председател на ОбС, 

обявява, че следващата – точка 13 - Отдаване под наем на публичен търг на УПИ III-77 в кв.5 по 
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плана на с. Плодовитово в едно с триетажна масивна сграда и обслужваща сграда-частна 

общинска собственост, отпада от дневния ред, понеже като не може да се промени 

собствеността от публична в частна, отдаването под наем отпада. 

 

ТОЧКА ЧЕТИРИНАДЕСЕТА 

        

Отпускане на безлихвен заем на Сдружение „МИГ Брезово, Братя Даскалови”  

 

Докладва: Емил Филипов – 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 

В Общинска администрация Братя Даскалови е постъпило искане за отпускане на безлихвен 

заем на Сдружение „МИГ Брезово, Братя Даскалови” с вх. № 92-00-20/25.04.2017 г. Същото е 

адресирано и до Общински съвет - Братя Даскалови. През месец октомври 2016 г., СНЦ „МИГ 

Брезово, Братя Даскалови“ сключи Споразумение № РД-50-138/21.10.2016 г., за изпълнение на 

Стратегия за водено от общностите местно развитие с Управляващия орган на ПРСР за периода 

2014 – 2020 г. От тогава ДФ „Земеделие“ не е превеждал  средства за изпълнение на 

Споразумението.  За да не се прекъсва изпълнението на Стратегията за водено от общностите 

местно развитие /СВОМР/, както и да не се налага освобождаване на специалистите, назначени 

в МИГ-а, са необходими 6 000 лв., които ще бъдат възстановени на Общината след превод на 

средствата по заявка за плащане на МИГ от страна на Държавен фонд „Земеделие” – РА. 

Средствата са нужни във връзка с реализиране на дейностите на Сдружение „Местна 

инициативна група – Брезово, Братя Даскалови”, ЕИК: 176043286, представлявано от Радньо 

Нанев Манолов – председател на Управителния съвет на Сдружение „МИГ Брезово, Братя 

Даскалови”. 

Съгласно действащата нормативна база, Сдружение „Местна инициативна група 

Брезово, Братя Даскалови“ е неправителствена организация в обществена полза, регистрирана 

на територията на общините Брезово и Братя Даскалови. Тъй като сдружението е 

неправителствена организация без право на търговска дейност, единствените приходи са от 

членски внос и дарения. Това поставя под сериозна заплаха изпълнението на проектните 

дейности и крие риск за неизпълнението на договора за безвъзмездна финансова помощ. За 

реализиране на предвидените дейности е налице спешна необходимост от временна финансова 

помощ в размер на 6 000 лв. 

 

        Петко Михайлов – председател на ОбС, дава думата на Маньо Манев - експ. „СВОМР” 

към Сдружение „МИГ Брезово, Братя Даскалови”, като пояснява, че заемът е необходим 

понеже служебното правителство в момента не е оправомощено да подпише финансовата 

рамка. Очаква се до 5 май 2017 г. да има ново правителство и до август МИГ-а да възстанови 

отпуснатите пари. 

 

       Маньо Манев - експ. „СВОМР” към Сдружение „МИГ Брезово, Братя Даскалови”, казва: 

- Принципно ние внесохме заявка за авансово плащане на 28 декември 2016 г. Според 

Наредба 22 Държавен фонд „Земеделие“ е длъжен в рамките на 90 календарни дни да 

даде отговор и съответно ще има изискуеми документи. До сега ДФЗ  не е изпратил 

никакви атестации, че има такова искане. Служебният министър няма как да го подпише. 

Сега се надяваме до 5 май да има ново правителство и авансите да бъдат задвижени. 

Проблемът не е само е нашия МИГ. Касае всички МИГ-ове. 

 

Стоян Вълчев – общински съветник, пита: 
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- За дейността – какви проекти се предвиждат, миналата година кои са изпълнени? 

 

            Маньо Манев - експ. „СВОМР” към Сдружение „МИГ Брезово, Братя Даскалови”, 

отговаря: 

- Местната инициативна група на страницата си публикува индикативен графика за прием 

на проекти по мярка 4.1, която, всички знаете, е земеделската мярка и съответно мярка 

7.2, която касае общините. За октомври месец е предвидена мярка 6.4, която е за 

земеделски стопани и за неземеделски дейности. И съответно всички останали мерки ще 

бъдат отворени. В момента, за съжаление, чисто административно сме възпрепятствани 

да отворим мерките, защото според Закона за управление на европейските средства 

управляващият орган на програмата, а това е Министерството на земеделието и храните,  

трябва да направи насоки за кандидатстване по всяка една мярка, която имаме в 

стратегията. Обаче от там възниква един друг проблем. Министерството на финансите 

отговарят за държавните помощи. Излезна един казус, че те ни разпознават като 

администратор на държавна помощ. Според тях ние трябва да правим насоките. Сега 

двете министерства още не могат да решат кой ще ни спуска насоки. Не можем да 

отворим реално прием заради това. Следващото, което е, не ни превеждат аванса. За да 

направим прием по мерките, ние по процедура сме длъжни да направим обучение 

съответно на нашия Управителен съвет за потенциални бенефициенти, тъй като в този 

период той ще бъде този, който ще оценява проектите. Бъдете сигурни, че се изискват 

доста сериозни компетенции в това отношение. Особено към тях сме насочили 

внимание, за да могат да бъдат обучени, тъй като материята не е никак лека. Те трябва да 

знаят и Закона за държавните помощи, а там нещата попадат в много хипотези, има 

много регламенти и съответно доста отговорности.  

 

        Петко Михайлов – председател на ОбС, се намесва с думите: 

- Докладната се обърна в дискусия. Ако колегите искат такава, ще направим. Ще извикаме 

представители на МИГ-а и изпълнителния директор.  В момента докладната е за даване 

на безлихвен заен от 6 хиляди лева. Нека се концентрираме върху това.  

 

       Иван Жеков – общински съветник, иска думата за изказване: 

- Докладната е внесена в последния момент. Няма лошо това, че се провежда някаква 

дискусия. Имах удоволствието да присъствам на последното общо събрание на МИГ-а. 

Там също дадох някои препоръки към тях, които гледам дали се изпълняват. Просто 

искам едно пояснение, защото от прочетеното тук за минути аз специално разбирам, ако 

не е така, нека бъда опроверган, че тези средства са необходими, за да не се налага 

освобождаване на специалистите. Доколкото разбрах там работят трима души със 

счетоводителка. Нека поясним и да е ясно на нашите жители, че това са средства, 

необходими за възнаграждения на работещите в МИГ-а.         

 

       Маньо Манев - експ. „СВОМР” към Сдружение „МИГ Брезово, Братя Даскалови”, отговаря: 

- И не само. Има и много други режийни разходи – ток, вода, телефон и т.н. 

 

Други изказвания не се направиха и ОбС взе следното 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 278 

 

         На основание чл. 21, ал. 1, т. 10 и чл. 21, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и 

местната администрация Общински съвет – Братя Даскалови реши: 
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1. Община Братя Даскалови да предостави безлихвен заем на Сдружение „МИГ Брезово, 

Братя Даскалови”, ЕИК: 176043286, представлявано от Радньо Нанев Манолов – 

председател на Управителния съвет на Сдружение „МИГ Брезово, Братя Даскалови” в 

размер на 6000,00 /шест хиляди/ лв., необходим за реализиране на изпълнението на 

Споразумение № РД50-138/21.10.2016 г., за прилагане на подмярка 19.2 «Прилагане 

на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие» на 

мярка 19 «Водено от общностите местно развитие» от ПРСР за периода 2014–2020 г, 

сключено между Сдружение „МИГ Брезово, Братя Даскалови”, Министерство на 

земеделието и храните, и ДФ „Земеделие“, по мярка „Водено от общностите местно 

развитие” от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г. 

2. Срок за възстановяване - 31.12.2017 г. 

3. Средствата да се осигурят от бюджета на община Братя Даскалови. 

4. Възлага на кмета на община Братя Даскалови да сключи Договор за временен 

безлихвен заем със СНЦ „МИГ Брезово, Братя Даскалови” за предоставяне на 

оборотни финансови средства. 

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. Таньо Стоянов Стоянов – „за” 

8. Никола Вълев Будаков – „за” 

               9. Стоян Колев Вълчев – „за” 

             10. Спас Запрянов Пеев – „за” 

             11. Иван Димитров Жеков – „против” 

             12. Радка Стоилова Караджова – „за” 

 

Общ брой съветници – 13. Брой присъствали на гласуването – 12. Брой гласували „за” – 11, 

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

 

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

- Гласувам с две ръце „за“. Ще получите от мен нарочна среща и писмо, в което ви 

обяснявам, че, аз гласувах „против“, защото от началото на приемането на Правилника 

ни ние продължаваме да не го спазваме и гласуването не е по азбучен ред, така, както е 

по Правилник. Иначе съм с две ръце дейността на МИГ-а да продължава, затова уважих 

и събранието и смятам да продължавам в този дух. 

  

Петко Михайлов – председател на ОбС, казва: 

- Още в точка 1 променихме Правилника, но както и да е. 

  

         Иван Жеков – общински съветник, отговаря: 

- А веднага ли влезе в сила? 

понското 
След изчерпване на дневния ред заседанието бе закрито в 11.00 часа. 

 

ПРОТОКОЛИСТ:______________                     ПРЕДСЕДАТЕЛ ОбС_____________                  

                  /Д.МИЧЕВА/             /П. МИХАЙЛОВ/ 


