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ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - БРАТЯ ДАСКАЛОВИ, ОБЛАСТ СТАРА ЗАГОРА 

 

 

 

П Р О Т О К О Л 

 

№ 25 

 

Днес, 23.06.2017г., 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 пето 

заседание на Общински съвет - Братя Даскалови, свикано с Покана № 25 от 15.06.2017 

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.  Емил Филипов - зам.-кмет на Община Братя Даскалови 

 2. Златка Атанасова – гл. специалист „Бюджет и финанси” в Община Братя Даскалови 

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

Община Братя Даскалови 

 

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

        Присъстват кметове и кметски наместници, както и директорите на 5 от училищата в 

Община Братя Даскалови. 

 

        Председателят на Общински съвет обяви проекта за дневен ред. Съобщи, че т. 5  отпада 

от дневния ред, поради взето такова решение на Комисиите на Общински съвет -  Братя 

Даскалови, проведени на 21.06.2017г. 

 

            Други предложения и допълнения не се направиха и ОбС прие следния 

 

ДНЕВЕН РЕД: 

 

1. Отпускане на еднократна финансова помощ на жител на с. Оризово    
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Докладва: Петко Михайлов – председател на ОбС 

 

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

                                  

Докладва: Петко Михайлов – председател на ОбС 

 

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

 

                                Докладва: Петко Михайлов – председател на ОбС 

 

    4. Приемане на План за работа на Общински съвет - Братя Даскалови за второто шестмесечие 

на 2017г.  

Докладва: Петко Михайлов – председател на ОбС 

 

   5.  Отдаване под наем на части от имоти и имоти, представляващи общинска зем. земя и 

полски пътища за една стопанска година без търг – 2017/2018 г. във всички населени места на 

община Братя Даскалови 

 

Докладва: Катя Иванова – общински съветник 

 

                        6. Анализ за подкрепа на личностното развитие на децата и учениците в община Братя 

Даскалови                      

Докладва: Иван Танев – кмет на общината 

 

  7. Отчет за касово изпълнение на бюджета за периода 01.01.2016 година - 31.12.2016 година 

 

Докладва: Иван Танев – кмет на общината 

 

  8. Актуализация на бюджета за 2017г. и инвестиционната програма за капиталови  разходи –  

м. юни 2017г. 

 

Докладва: Иван Танев – кмет на общината 

 

  9. Разрешение за изработване на проект за подробен устройствен план ПУП- ПЗ и Парцеларен 

план за Ел.връзка / при нужда / на ПИ 075065, местност „Мешето” в землището на село 

Оризово, общ.Братя Даскалови, обл.Стара Загора  

 

Докладва: Иван Танев – кмет на общината 

 

  10. Разрешение за изработване на проект за подробен устройствен план ПУП- ПЗ и 

Парцеларен план за Ел.връзка / при нужда / на част от ПИ 000413 - 100кв.м. в югоизточната 

част на имота в землището на село Гранит, общ.Братя Даскалови, обл.Стара Загора  

 

Докладва: Иван Танев – кмет на общината 

 

  11. Утвърждаване на изключение от минималната численост на учениците в паралелките на 

ОУ „Д-р Петър Берон” с. Мирово, ОУ „Г.С.Раковски” с. Партизанин, ОУ „П.К.Яворов”с. 

Гранит и СУ „Хр. Ботев” с. Братя Даскалови за учебната 2017/2018 г. 

 

Докладва: Емил Филипов – зам.- кмет на общината 
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  12. Ползване на автобуси марка: „Исузу Тюркуаз” с регистрационен номер СТ 6421 ВТ., 

„Мерцедес Спринтер” с регистрационен номер СТ 4382 ВТ, „Рено Мастер” с регистрационен 

номер СТ 7342 ВА, микробус марка „Пежо Боксер” с регистрационен номер СТ 7465 НН и лек 

автомобил марка „Форд Транзит”с регистрационен номер СТ 2452 ВМ, всички общинска 

собственост 

Докладва: Иван Танев – кмет на общината 

 

  13. Отдаване под наем на общинска земеделска земя в землището на с. Гранит на публичен 

търг 

 

Докладва: Катя Иванова – общински съветник 

 

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

„въздържал се” – 0. Приема се. 

 

ТОЧКА  ПЪРВА 

 
Отпускане на еднократна финансова помощ на жител на с. Оризово    

                                 

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. № 10-00-148/31.05.2017г. от 

Гинка Иванова Барзова от с. Оризово. Същата желае да й бъде отпусната еднократна финансова 

помощ поради недостиг на парични средства и влошеното й здравословно състояние, която 

помощ й е необходима за закупуване на лекарства. Страда от диабет.  

В молбата си гореупоменатата посочва, че получава 130 лева пенсия по болест и никакви 

помощи. 

Към молбата си прилага за сведение: епикриза, експертно решение на ТЕЛК, 

разпореждане от НОИ за отпускане пенсия по болест. 

  

          Стоян Вълчев – общински съветник, казва:  

- Мъжът й почина преди няколко месеца. 

 

           Силвия Иванова – общински съветник, добавя: 

- Синът й не я гледа. 

 

   Други изказвания не се направиха и ОбС взе следното 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 289 

    

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

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

Даскалови, Общински съвет – Братя Даскалови реши:  

 

        1. Дава съгласие за отпускане на еднократна финансова помощ в размер на 100 (сто) лева 

на Гинка Иванова Барзова от с. Оризово за закупуване на лекарства. 
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2. Средствата да се изплатят от бюджета на община Братя Даскалови. 

 

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

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

ТОЧКА  ВТОРА 

 

Отпускане на еднократна финансова помощ на жител на с. Оризово    

                                 

Докладва: Петко Михайлов – председател на ОбС 
 

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

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

Общински съвет - Братя Даскалови е постъпило заявление с Вх. № 10-00-157/06.06.2017г. от 

Боян Бойков Димитров от с. Оризово. Същият желае да му бъде отпусната еднократна 

финансова помощ поради недостиг на парични средства и влошеното му здравословно 

състояние, която помощ му е необходима за закупуване на лекарства и явяване на ТЕЛК. Не 

получава никакви помощи. Миналият месец е претърпял инсулт.  

Към молбата си прилага за сведение епикриза. 

 

 Други изказвания не се направиха и ОбС взе следното 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 290 

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

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

Даскалови, Общински съвет – Братя Даскалови реши:  

 

        1. Дава съгласие за отпускане на еднократна финансова помощ в размер на 100 (сто) лева 

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

 

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

 

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

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

ТОЧКА  ТРЕТА 

 

Отпускане на еднократна финансова помощ на жител на с. Оризово    

                                 

Докладва: Петко Михайлов – председател на ОбС 

 

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

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

Общински съвет - Братя Даскалови е постъпило заявление с Вх. № 10-00-140/23.05.2017г. от 

Димитър Велев Християнов от с. Черна гора. Същият желае да му бъде отпусната еднократна 

финансова помощ поради недостиг на парични средства и необходимост от ремонт на покрива 

на къщата му, който е разрушен. 



5 

 

Към молбата си прилага за сведение: удостоверение за постоянен адрес и разпореждане 

от НОИ за отпускане на пенсия. 

            Катя Иванова казва, че гореупоменатото лице има неизплатени задължения към 

Община Братя Даскалови и съгласно чл. 5 от Правилника  за реда и начина на предоставяне 

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

Общински съвет следва да не отпуска финансова помощ. 

 

    Други изказвания не се направиха и ОбС взе следното 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 291 

 

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

начина на предоставяне на еднократна безвъзмездна финансова помощ на жители на община 

Братя Даскалови, Общински съвет – Братя Даскалови реши:  

 

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

Християнов от с. Черна гора.  

 

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

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

ТОЧКА  ЧЕТВЪРТА 

 

Приемане на План за работа на Общински съвет - Братя Даскалови за второто 

шестмесечие на 2017г.  

Докладва: Петко Михайлов – председател на ОбС 

 

Петко Михайлов – председател на ОбС, разяснява, че в чл. 40 от Правилника за 

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

взаимодействието му с общинската администрация е предвидено приемане на тематичен план 

за заседанията на съвета и график за провеждането им за шестмесечен период, в съответствие с 

приетите приоритети. 

Предложеният план за работа на Общински съвет за второто шестмесечие на 2017г. има 

отворен характер, като са посочени най-важните неща и в хода на работата може да се 

актуализира.  

Петко Михайлов казва, че се почива юли месец, ако се наложи нещо извънредно, 

съветниците ще бъдат събрани. 

 

           Иван Жеков – общински съветник, взима думата за изказване: 

- Това, което предложихте на комисии – да се почива юли месец, там нещата се 

изтълкуваха малко не както трябва, даже поемам ангажимент да внеса една промяна в 

Правилника ни за дейността на ОбС – визирам, в месеца, в който не работим ние, 

председателят ни също да е в отпуск. Но юли месец държа да има заседание – ето, сега 

идваме от Тържището, и други проблеми има, които са достатъчно наложащи, някой, ако 

се притеснява, ще намерим форма тези пари да ги дарим за нещо ценно.  

  

            Петко Михайлов – председател на ОбС, отговаря: 

- Искам мотив, г-н Жеков, за да се запише в протокола. 
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Иван Жеков – общински съветник, казва: 

- Има неотложни въпроси, които трябва да бъдат разглеждани през месец юли. 

 

Петко Михайлов – председател на ОбС, пита: 

- Добре, да чуя въпросите, нали трябва да го подложа на гласуване. В тази връзка ще се 

отклоня от темата, ако позволят колегите. Миналата година, г-н Жеков, понеже вие на 

комисиите доста остро се изказахте срещу учители, срещу лекари и т.н., имахме две сесии 

август месец – на 5 и на 17 август. На 5 август беше редовната сесия, на 17 август – 

извънредната. Една от стратегическите сесии за развитието на нашата община – на 17 

август трябваше да бъдат взети две много важни решения във връзка с магистрала Тракия. 

Отсъстваха двама съветника – единият беше Стойка Василева, която ми се обади, с 

Божията помощ всичко мина добре, имаше здравословен проблем, и г-н Жеков, който 

много е замислен за тази община. Говоря за Решения 167 и 168 – за възела на магистрала 

Тракия. Г-н Жеков предпочете да се занимава с футболния клуб на град Чирпан, 

отколкото да вземе тези решения. Така че, заявявам го най-отговорно пред всички гости и 

пред всички колеги, ако се наложи да има извънредна сесия, аз пак ще свикам Общински 

съвет, г-н Жеков. А що се отнася до „Тържище с. Плодовитово” – това не е тема на този 

разговор. И мисля, че на всички колеги им стана ясно, че обслужвате частни интереси, а 

не общинските. Затова ви попитах да ми дадете мотив, за да подложа на гласуване вашето 

предложение. Вие така и не ми дадохте такъв. Така че, няма какво да подложа на 

гласуване. Ако има нещо важно, Общински съвет се събира. И е доказано -  с Решения 167 

и 168. Не, че другите решения, не са маловажни за вас, г-н Жеков.  

 

     Други изказвания не се направиха и ОбС взе следното 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 292 

 

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

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

Братя Даскалови, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация 

Общински съвет – Братя Даскалови реши: 

 

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

на 2017г., съгласно Приложение 1. 

 

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

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

ТОЧКА  ПЕТА 

 

Отдаване под наем на части от имоти и имоти, представляващи общинска зем. земя и 

полски пътища за една стопанска година без търг – 2017/2018 г. във всички населени 

места на община Братя Даскалови 

 

Докладва: Катя Иванова – общински 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 

всеки собственик подава в общинската служба по земеделие по местонахождение на имота 
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декларация по образец, в която се посочват формата на стопанисване и начинът на трайно 

ползване на земите. Ползвателите на земеделски земи са длъжни да представят в общинската 

служба по земеделие копие от договорите за наем, аренда или съвместна обработка на земята. 

Декларацията по ал. 1 се подава в срок до 31 юли лично или чрез пълномощник и важи за 

следващата стопанска година. В този срок ползвателите могат да подадат в общинската служба 

по земеделие заявление за участие в споразумение по чл. 37в с приложен към заявлението опис 

на имоти за участие в масиви за ползване, съгласно регистрираните в общинската служба по 

земеделие договори и/или документи за собственост. Към заявлението ползвателите прилагат 

декларация, че не са свързани лица по смисъла на Търговския закон с лица, които не са 

изплатили задълженията си по чл. 34, ал. 6 и по чл. 37в, ал. 7 за земите по чл. 37в, ал. 3, т. 2 от 

ЗСПЗЗ за предходните стопански години. Споразумението се сключва по образец, утвърден от 

министъра на земеделието и храните, и съдържа данни за комисията, участниците, 

разпределените им имоти или части от имоти, включително чл.37в ал. 3 от ЗСПЗЗ, и дължимото 

за тях рентно плащане. Неразделна част от споразумението е картата за разпределение на 

масивите за ползване. В споразумението участват ползватели, които са изплатили задълженията 

си по чл.37в,ал. 7 и по чл. 34 за земите по чл.37в ,ал. 3, т. 2  от ЗСПЗЗ за предходните стопански 

години, както и задълженията си към държавния и общинския поземлен фонд.  Споразумението 

се сключва и актуализира всяка година до 30 август за следващата стопанска година по смисъла 

на § 2, т. 3 от допълнителните разпоредби на Закона за арендата в земеделието. В него не могат 

да се включват имоти, декларирани за обработване в реалните им граници. Споразумението 

влиза в сила, при условие че обхваща не по-малко от две трети от общата площ на масивите за 

ползване в съответното землище. Площта на земеделските земи, за които няма сключени 

договори и не са подадени декларации от собствениците им по чл. 37б от ЗСПЗЗ, се разпределя 

между ползвателите пропорционално на площта и съобразно начина на трайно ползване на 

собствената и/или арендуваната/наетата земеделска земя в съответното землище. Земи от 

общинския поземлен фонд, които не могат да се обособят в самостоятелни масиви и за тях не са 

сключени договори за наем или за аренда, преди издаването на заповедта по чл.37в, ал. 4 от 

ЗСПЗЗ могат да бъдат предоставени на ползватели на съответните масиви по тяхно искане от 

кмета на общината. В масивите за ползване могат да се включват и проектираните в плана за 

земеразделяне полски пътища и отразените в плана за земеразделяне, в картата на 

съществуващи и възстановими стари граници и в картата на възстановената собственост 

напоителни канали, които не функционират, попадащи в масиви за ползване на съответния 

ползвател. Договорът се сключва за едногодишно ползване след заплащане на наем в размера 

на средното годишно рентно плащане за землището в общината. 

 

    Други изказвания не се направиха и ОбС взе следното 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 293 

 

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

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

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

търг - 2017/2018 година във всички населени места на община Братя Даскалови, на ползватели 

на зем.земи, участващи в споразумения по чл.37в, ал. 1 от ЗСПЗЗ по тяхно искане, отправено 

със заявление до кмета на общината.  

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

2017/2018 година.  

 

Гласуваха поименно: 

apis://Base=NARH&DocCode=4076&Type=201/
apis://NORM|4098|8|34|/
apis://NORM|4508|9|2|/
apis://NORM|4098|8|37б|/
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1. Петко Михайлов Михайлов – „за” 

2. Катя Иванова Иванова – „за” 

3. Георги Минков Колев – „за” 

4. Иван Пенев Пенчев – „за” 

5. Стойка Минчева Василева – „за” 

6. Силвия  Чавдарова Иванова – „за” 

7. Иван Петров Иванов – „за” 

8. Таньо Стоянов Стоянов – „за” 

9. Никола Вълев Будаков – „за” 

             10. Стоян Колев Вълчев – „за” 

             11. Спас Запрянов Пеев – „за” 

             12. Иван Димитров Жеков – „за” 

             13. Радка Стоилова Караджова – „за” 

 

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

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

ТОЧКА ШЕСТА 

 

                      Анализ за подкрепа на личностното развитие на децата и учениците в община Братя 

Даскалови  

                     

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 на основание чл. 196, ал. 1 от Закона за 

предучилищното и училищно образование /ЗПУО/, областният управител организира 

разработването на областна стратегия за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците 

въз основа на анализ на потребностите от подкрепа във всяка община на територията на 

областта. Стратегията включва и описание на предизвикателствата, стратегическите цели и 

необходимите дейности в областта на подкрепата. Съгласно чл. 196, ал. 3 от ЗПУО анализът по 

ал. 1 се разработва от съответните общини и се приема от Общински съвет, по предложение на 

кмета на общината. 

 

      Иван Жеков – общински съветник, взима думата за изказване: 

- Взех думата единствено и само заради директорите на училищата. Аз ще им дам линк 

към този доклад. Така и така са тук, да използваме възможността, понеже личностното 

развитие в областта на спорта също е важно, нека да се кажат проблемите, които имаме 

със спортни площадки, физкултурни салони и да вземем ние, като си актуализираме и 

правим инвестиционната програма, малко да гледаме в тази посока и да мислим да си 

развиваме децата и в областта на спорта. И ако някой се притеснява от нещо, аз не се 

притеснявам и се амбицирам да видим в гарнитурите на футболен клуб Чирпан колко 

картотекирани състезатели от Община Братя Даскалови има и във футболен клуб 

Оризово колко картотекирани състезатели от Община Чирпан има. 

 

       Петко Михайлов – председател на ОбС, отговаря: 

- Колеги, аз нищо не разбрах. На комисиите беше едно, сега друго. 

 

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

№ 294 

           

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

Братя Даскалови реши : 

 

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

Братя Даскалови 

  

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

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

ТОЧКА СЕДМА 

 

Отчет за касово изпълнение на бюджета за периода 01.01.2016 година - 31.12.2016 година 

 

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 уточнява, че 

бюджетът на Община Братя Даскалови е приет с Решение № 33/28.01.2016 година  на 

Общински съвет - Братя Даскалови в общ размер 5507230  лв.,  в т.ч. за държавни дейности  - 

2826849 лв. и за местни дейности - 2680381 лв.  

      В резултат на получени допълнително субсидии от РБ, целеви трансфери  и направени 

актуализации към 31.12.2016 година уточненият годишен бюджет е в размер на 6005742 лв.- 

съответно 3053722 лв. за държавните дейности и 2952020 лв. за местните дейности. 

     Отчетът за изпълнение на  приходите по бюджета към 31.12.2016 година е  5927183 лв., от 

които приходи от държавни дейности - 3127850 лв. и от местни дейности - 2799333 лв. 

Балансираният размер на приходите е 4997756 лв. 

      Приходите от държавните дейности през отчетния период са в размер на 3127850 лв., при 

уточнен годишен план 3 05372лв., изпълнението е 102,4 %. 

     Приходите от делегираните държавни дейности са формирани от: 

▪ Обща субсидия – при уточнен годишен план 2374609 лв., отчет 2374609 лв. – 100%. 

▪ Целеви трансфер от ЦБ – при уточнен годишен план 105887 лв., отчет 102859 лв. – 97,1%. 

▪ Трансфери за Избори 46940 лв. 

▪ Трансфери от МТСП 32803. 

▪ Реализирани собствени приходи от общински училища, прилагащи системата на делегираните 

бюджети – 98043 лв. 

▪ Наличност в началото на годината 458489 лв., наличност в края на отчетния период 547643 лв. 

    Държавните приходи са с относителен дял 52.7% от всички приходи в общината. 

    Приходите с общински характер представляват 47.3 % от всички приходи на общината.  

    Към 31.12.2016 г. приходите за местна дейност са в размер на 2799333 лв. при уточнен 

годишен план 2952020 лв., или изпълнение 94.8 %.  Местните дейности се финансират с обща 

изравнителна субсидия от ЦБ и собствени приходи. Със собствени средства се дофинансират и 

разходи за делегираните от държавата дейности в размер на 249313 лв.  

- Данъчни приходи - от общите постъпления от местни приходи по бюджета на общината към 

31.12.2016 г., 536181 лв. - са от данъчни приходи. Спрямо заложения бюджет изпълнението е 

101,16 на сто, като са събрани 252439 лв. в повече спрямо същия период на 2015г. 

- данък върху недвижимите имоти 
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 Изпълнението към 31.12.2016 г. е  96849 лв., при разчет по бюджета за годината 95 000 лв. или 

101,9%. Спрямо същия период на 2015 г. са събрани 9785 лв. повече. 

- данък върху превозните средства 

По отчет към 31.12.2016 г. са постъпили 62206 лв., при уточнен бюджет за годината 60 000 лв. 

или изпълнение 103,7 %, събрани с 10439 лв. повече в сравнение със същия период на 2015 г. 

- данък при възмездно придобиване на имущество и дарения 

   Отчетът за годината е 375276 лв. при разчет по бюджета за годината 372 000 лв. или 

изпълнение 100,9 %.Постъпленията са по-високи с 232626 лв. спрямо същият период на 2015 г. 

-Патентният данък е с изпълнение 1826 лв., при уточнен бюджет 3000 лв. или 60,9%. Спрямо 

същият период на 2015 г. е в по-малко  с 428 лв. 

Туристическият данък е с изпълнение 24 лв. 

- Неданъчни приходи 

Към 31.12.2016 г. възлизат на 845613 лв. при план  992192 лв. или 85,22%. Изпълнението 

спрямо същия период на 2015г. е с 473575 лв. в по-малко. 

Те включват: 

- приходи от продажба на стоки и услуги, изпълнение към периода е 6310 лв., повече 2219 лв. 

спрямо същия период на 2015година. 

- приходите от наеми на имущество, разчетени в размер на 40000 лв. изпълнението е 32466 лв. 

или 81,16 %, с 1379 лв. по-малко спрямо същия период на 2015г. 

- приходите от наеми на земя при разчет 277800 лв. изпълнението е 217467лв. или 78,5 %. В 

сравнение със същия период на 2015 г. Събраните приходи са с 53066 лв. по-малко.  

 

Катя Иванова – общински съветник, прекъсва отчетът с думите, че иска да знае защо не са 

събрани наемите за земеделска земя. Казва, че това касае юли месец, като се сключват 

споразумения и, ако имат недобори, няма как да участват в споразумението. Имат договори, а 

не са платили? Продължава по отчета: 

 

Голям е и относителен дял от неданъчните приходи, постъпили по бюджета на общината към 

31.12.2016г. за битови отпадъци – 93,3 %, или изпълнение 276166лв., при уточнен бюджет за 

годината 295850 лв. Изпълнението на приходите е в повече от същия период на 2015 г. с 31265 

лв. 

   Изпълнението по видове такси е, както следва: 

- такса за ползване на пазари, тържища, панаири, тротоари, площади и улични платна –

изпълнение 2211 лв. Събираемостта е почти същата за същия период на 2015г.  - 2227 лв.; 

- такса за ползване на детски градини и ясли - при разчет  за годината 

33000 лв. са постъпили 32748 лв. или 99,2%. Спрямо същия период на 2015 г. са постъпили 137 

лв. повече, 

- за социални услуги – изпълнение 80496 лв. – 86,7 % 

- за административни услуги – изпълнение 63130 лв. – 105,2% 

- за технически услуги - изпълнение 42640 лв. – 104 % 

- Глоби, санкции и наказателни лихви - изпълнение 21104 лв. при бюджет 20 000 или 

105,52% за отчетния период. 

- Други неданъчни приходи – изпълнение 2435 лв. или 22,14% за отчетния период.  

- Данък върху добавената стойност ( - 45761 лв.) 

- Постъпления от продажба на нефинансови активи. Одобреният от Общински съвет 

бюджет по този приходен параграф е 120000 лв. изпълнението е 112311 лв. или 93,5%.  

 

    Взаимоотношения с ЦБ   

-Обща изравнителна субсидия и други трансфери за местни дейности - разчет 805900 лв., 

изпълнение 805900 лв. 
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-целеви трансфери за капиталови р-ди - разчет 465237 лв., усвоени –464864 лв. 

  Трансфери 

-получени от общини целеви трансфери от МТСП – 35410 лв.  предоставени трансфери към 

Община Чирпан съгласно ЗУО –(-144711  лв.) 

-Временни безлихвени заеми – 14147лв.между бюджет и СЕС 

   Операции с финансови активи и пасиви 

  -предоставени средства  /финансова помощ /на МИГ  – (-10000лв.) 

  ▪ възстановени средства /фин. Помощ / от МИГ  – 405 лв 

  Наличността в началото на годината в местните дейности е 252444 лв., а в края на отчетния 

период   381784 лв. 

   Общината  към 31.12.2016 г. има несъбрани  просрочени вземания в размер на  48267 лв. 

Най-голям е размерът на  вземанията от наеми на общински земеделски земи 29232 лв., и 

8343 лв. от общински имоти.  

 Приоритет в работата на общинска администрация през годината е повишаване 

събираемостта на приходите и засилване на контролната дейност в тази връзка, а именно: 

изпращане на покани за доброволно плащане, осъществяване на личен контакт с длъжниците и 

завеждане на дела. 

                Разходната част на бюджета  за 2016 г. е както следва: 

 

                         План            Отчет           % изп. 

            1.Държавни дейности                3053722 лв.      2580207  лв      84,5 

    2.Местни дейности        2671591 лв.      2168236 лв.      81,2 

    3.Дофинансиране                    280429 лв         249313 лв.        88,9 

  ВСИЧКО                         6005742 лв       4997756 лв        83,2 

 

Разпределени по функции  общо разходите са както следва: 

                       Отчет          Отн.дял 

                 1. Общо държавни служби                              1414031 лв.        28.3 % 

      2. Отбрана и сигурност                        71511 лв.             1,4 % 

                 3. Образование                                                 2029266 лв.         40.7 % 

      4. Здравеопазване                        42428  лв.            0.8 % 

                 5. Соц.осигуряване и грижи                           317187 лв.           6.3 % 

                 6. Жил. строителство и БКС                           713975 лв.           14.3 % 

                 7. Почивно дело и култура                              225963  лв.          4.5 % 

                 8. Икономически дейности                            183391  лв.           3.7 % 

      9. Разходи за лихви                  4   лв.      

  

  Най- много  от разходите са за функция  „Образование- 40,7 %. В тях влизат и разходите 

на училищата - прилагащи системата на делегирани бюджети. 

По елементи разходите за заплати  и осигурителни вноски  са в размер на 2934394 лв. и 

представляват 58,7 % от всички разходи на общината по отчета.  

Процентът  на относителния дял на разходите за издръжка е  25,8 %  от  всички разходи. 

Средствата за капиталови разходи са в размер на 536952 лв., или 10,7 % от разходите на 

общината.  

От средствата за текуща издръжка с най - голям относителен дял са тези  за външни 

услуги – 455981 лв. – 35,3% и  разходите за вода, горива и енергия – 356662 лв. или 27,6%  

Към 31.12.2016 година  общината няма  неразплатени и просрочени задължения.  

  С Решение № 211 от 28.12.2016 г. на Общински съвет - Бр.Даскалови се актуализира 

инвестиционната програма на общината  в размер 667737 лв., от които 490900 целева субсидия 

за капиталови разходи от ЦБ. За основни ремонти разчетът е 448624 лв., усвоени 419207 лв., за 
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придобиване на ДМА  разчет 182624 лв., усвоени 172525 лв., за придобиване на НДА заложени 

34503 лв., изразходвани 33853 лв. и придобиване на земя 1986 лв.усвоени на 100%. 

      По оперативна програма „Развитие на човешките  ресурси” общината работи по няколко  

проекта:  "С грижа за независим живот на територията на община Братя Даскалови", "Обучения 

и заетост за младите хора" и Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен 

растеж” Проект "Готови за успех".  В началото на годината приключиха други два проекта - 

Проект  "Нови възможности за грижа" и "Подобряване качеството на образование в средищните 

училища  чрез въвеждане на целодневна организация на учебния процес" .         

      Преходният остатък на общината към 31.12.2016 година е в размер на 929427 лв. 

      Съгласно разпоредбите на чл. 9 от Закона за общинския дълг, Кметът на Общината изготвя 

годишен отчет за състоянието на общинския дълг и го внася в Общинския съвет, като 

неразделна част от отчета за изпълнение на общинския бюджет. Община Братя Даскалови за 

2016 година няма поет общински дълг. 
 

      Стоян Вълчев – общински съветник, казва: 

- Направи ми впечатление, че доста неизпълнение има в т.нар. патентен данък – близо 

наполовина. Също така тука в изпълнението на тържищата и т.н. Въпросът ми е как се 

организира и контролира и кой ги определя тези неща, в Оризово имаше спорове. Трябва 

да се създаде една по-добра организация. Защото примерно кметът на селото може да 

вземе половината пари. 

 

Михаил Славов – кметски наместник на с. Съединение, взима думата: 

- Как ще ги вземе, нали квитанция се пуска. Беше 5 лева на квадратен метър. 

 

Петко Михайлов – председател на ОбС, казва: 

- Да, така е. Кметът на населеното място минава, къса квитанцията и взима 5 лв. на 

квадратен метър. А за патентния данък е по Наредба на Министерския съвет, доколкото 

си спомням навремето. Държавата е районирана – на райони до определен брой жители 

на населено място се определя. Аз съм минал по този път и си го спомням, защото всяка 

година подавам патентна декларация. 
 

Спас Пеев – общински съветник, пита: 

- А за земеделските земи? 

 

        Петко Михайлов – председател на ОбС, отговаря: 

- Не мога да ви отговоря на този въпрос, колежката „Общинска собственост” отсъства 

служебно – в Чирпан е до съда.  

 

Катя Иванова – общински съветник, добавя: 

- Докато не се плати наема и не донесат при нас документ, ние няма как да дадем 

пътищата на правно основание. Сумата изобщо не е малка. 

 

       Петко Михайлов – председател на ОбС, отговаря: 

- Явно връзката Общинска собственост и счетоводство някъде се прекъсва. Явно там е 

проблемът. Но с този отчет ние имаме 101 % събрани данъци и задължения. Общината 

няма 1 лев дълг. Дали сме на МИГ Брезово близо 16 хил., които ще бъдат възстановени в 

момента, в който Държавен фонд земеделие възстанови парите. Да, пропуски има – няма 

идеални и безгрешни хора. Мисля, че малко или много Община Братя Даскалови се е 

справила перфектно за периода 01.01.2016г.-31.12.2016г. 
 

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

№ 295 

 

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

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

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

следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община 

Братя Даскалови, Общински съвет – Братя Даскалови реши: 

 

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

1.1 По прихода    4997756 лв .      Приложение 1 

 1.2 По разхода     4997756  лв .      Приложение 2 

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

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

Приложение 4  

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

 

Гласуваха поименно: 

1. Петко Михайлов Михайлов – „за” 

2. Катя Иванова Иванова – „за” 

3. Георги Минков Колев – „за” 

4. Иван Пенев Пенчев – „за” 

5. Стойка Минчева Василева – „за” 

6. Силвия  Чавдарова Иванова – „за” 

7. Иван Петров Иванов – „за” 

8. Таньо Стоянов Стоянов – „за”  

9. Никола Вълев Будаков – „за” 

             10. Стоян Колев Вълчев – „въздържал се”  

             11. Спас Запрянов Пеев – „въздържал се” 

             12. Иван Димитров Жеков – „против” 

             13. Радка Стоилова Караджова – „против” 

  

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

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

 

ТОЧКА ОСМА 

 

Актуализация на бюджета за 2017г. и инвестиционната програма за капиталови  разходи –  

м. юни 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. 124,  ал. 1, 2, 3  и 4 от Закона за публичните финанси и чл. 21, ал. 1, т.6 от  ЗМСМА  

предлагам актуализация на бюджета на общината от преизпълнение на § 2407 „ Приходи от 

дивиденти” и промяна в инвестиционната програма на общината. 

Предложението за актуализацията на бюджета е на база постъпилите дивиденти по 

бюджета на общината, без да има заложен първоначален план. Средствата се насочват по 
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разходната част на бюджета, основно в издръжката на дейност  „Общинска администрация” и 

функция „БКС” и малка част по капиталовите разходи. 

Предлага се и допълнително да бъдат включени в инвестиционната програма - 

закупуване на дълготрайни материални активи за  Детска градина „Детелина „ с. Оризово, 

здравен кабинет  към ДГ с.Гранит и храсторез. 

 

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

- В детската градина в Оризово ще се изгражда обществена пералня, която ще обслужва 

всички детски градини, тъй като РЗИ има предписания детските градини да не перат 

спалното бельо в техните обекти, понеже не отговарят на изискванията. За тази цел е 

необходимо закупуването на тези дълготрайни материални активи. 

 

Иван Пенчев – общински съветник, взима думата: 

- За Черна гора няма нито една улица. Водосборната улица – въобще не може да се 

минава, обикалям из другите улици. 

 

             Иван Жеков – общински съветник, казва: 

- Тази година имаме един особен момент, който е в Приложение 1 – Приходи от Дивидент 

– Параграф 2407 – сума 69 400 лв. И ви зачитам, както е формулирано в Приложението: 

 

Външни услуги 6550 

Текущ ремонт 25000 

Материали 20000 

Платени държ.данъци и 
такси 3000 

    

2604 Осветление улици   

Материали 5477 

    

2117 Дейности по изборите   

Външни услуги 3523 

    

2832 Служби дейности по 
подърж. На пътищата   

Материали 5000 

 

Нека да е ясно къде отива по параграфи разпределението на дивидента. На комисиите 

зададохме въпроси и сега ще стане ясно и за дейността по изборите и защо така дивидентът е 

разбит по параграфи и най-голямото перо е отишло в общинска администрация.  

 

          Златка Атанасова – гл. спец. „Бюджет и финанси” в общината, отговаря: 

- Дейността по изборите – това са изборите в Партизанин преди 2-3 г. Оказа се, че не е 

платена охраната на полицията. Параграфът изби и трябваше с постъпили допълнително 

средства да покрием този разход. Вината не е в нас. Полицията е задържала фактурата. 

Обадиха се тази година и я платихме. Тези дивиденти сме ги разпределили за покриване 

на очертаващи се недостиги. 

 

Петко Михайлов – председател на ОбС, отговаря: 

- Сега ще отговоря на въпроса за Черна гора. Имаме входиран проект за водопроводната 

мрежа, много добре знаете, колеги. Обхваща Черна гора, Оризово, Гранит и още едно 

село, не съм сигурен кое беше, мисля Мирово. Държавен фонд Земеделие не работеше 
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близо година и половина. В момента, доколкото имам информация, Фондът работи 

усилено върху тези проекти, защото до 2019г. затварят мерките. Няма логика да кърпим 

и правим улици, които, ако ни бъде одобрен проектът, после да ги разкопаваме. В 

момента проектът е на последен контрол по информацията, която имам. Искрено се 

надявам до края на ноември да имаме подписан договор. Има улици, които не влизат в 

рамките на проекта за изграждане  на ВиК мрежата. Най-болното на нашата община са 

улиците. Ако си спомняте, когато приемахме бюджета, г-н Жеков зададе въпрос – 

улиците ли са най-важни? А като разглеждахме заявките на кметовете с Катя Иванова, 

90 % бяха за чакълиране и асфалтиране на улици. Това е отговорът – не можем да налеем 

едни пари в улици, които ще бъдат разкопани после. 

 

Иван Иванов – общински съветник, пита: 

- Защо само в нашата Община дупките са големи, а като пътувам, гледам, другаде не е 

така? 

 

Петко Михайлов – председател на ОбС, отговаря: 

- Дупките, които кърпят в момента, са на трети клас пътна мрежа – държавен път. 

Общината не може една лопата цимент да сложи. 

 

Иван Жеков – общински съветник, взима думата: 

- Хрумна ми един въпрос сега, като ви слушам за проекта. Интерпретирахте ми думите и 

ще го онагледя, защото не съм казал подобно нещо. Аз искам да се знае всяко населено 

място какъв е приоритетът. И като са съгласни хората с този приоритет, какъв е 

проблемът? Няма проблем. Но сега, като го казвате за улиците и за проекта, просто ми 

хрумна един уточняващ въпрос, понеже онзи ден гледах воден цикъл в едно село, 

виждал съм воден цикъл в селата Свобода, Гита и Зетьово и питам следното – целите 

улици ли ще се асфалтират след проекта? 

 

Петко Михайлов – председател на ОбС, отговаря, че да. 

 

   Други изказвания не се направиха и ОбС взе следното 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 296 

 

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

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

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

изпълнение и отчитане на бюджета на Община Братя Даскалови, Общинския съвет – Братя 

Даскалови реши: 

 

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

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

     По приходите- 6 352 042  лв. 

     По разходите – 6 352 042 лв. 

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

година в размер на  788132 лв. , съгласно  Приложение 2         

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

по бюджета на общината, свързана с изпълнение на т. 1 от решението. 
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Гласуваха поименно: 

1. Петко Михайлов Михайлов – „за” 

2. Катя Иванова Иванова – „за” 

3. Георги Минков Колев – „за” 

4. Иван Пенев Пенчев – „за” 

5. Стойка Минчева Василева – „за” 

6. Силвия  Чавдарова Иванова – „за” 

7. Иван Петров Иванов – „за” 

8. Таньо Стоянов Стоянов – „за”  

9. Никола Вълев Будаков – „за” 

             10. Стоян Колев Вълчев – „за”  

             11. Спас Запрянов Пеев – „за” 

             12. Иван Димитров Жеков – „против” 

             13. Радка Стоилова Караджова – „против” 

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

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

ТОЧКА ДЕВЕТА 

 

Разрешение за изработване на проект за подробен устройствен план ПУП- ПЗ и 

Парцеларен план за Ел.връзка / при нужда / на ПИ 075065, местност „Мешето” в 

землището на село Оризово, общ.Братя Даскалови, обл.Стара Загора  

 

Докладва: Иван Танев – кмет на общината 

 

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

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

подадено заявление с вх. № Т-162#2/11.05.2017г. от „Булсатком” ЕАД със седалище и адрес на 

управление гр.София, ул.” Магнаурска школа 15”, ет.3, представлявано от Изпълнителния 

директор Пламен Иванов Генчев, действащ чрез пълномощника си Михаела Никитова Бъцкова, 

упълномощена с Пълномощно Рег. № 145, 146, т.1, акт № 4/ 15.01.2016г. за допускане на ПУП - 

ПЗ (план за застрояване)  и  Парцеларен план за Ел.връзка /при нужда/ на  ПИ 075065, поради 

липса на застроителен план и възможност за бъдещо инвестиционно намерение: „Изграждане 

на Базова станция БС Оризово”  в землището на с.Оризово, общ.Братя Даскалови, обл.Стара 

Загора. 

   Заявление с вх. № Т-162#2/11.05.2017г. за допускане на устройствена процедура за ПИ 

075065, местност „Мешето” в землището на с.Оризово е разгледано на заседание на ОЕСУТ  

Братя Даскалови, проведен на 13.06.2017г. с Протокол № 5,  съгласно т.I, т.3  от Решението на 

съвета. 

 

Други изказвания не се направиха и ОбС взе следното 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 297 

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, във връзка с чл. 109, ал. 1, т. 3, чл. 110, ал.1 т. 

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

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

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

на ПИ 075065, поради липса на застроителен план и възможност за бъдещо инвестиционно 

намерение: „Изграждане на Базова станция БС Оризово”  в землището на с.Оризово, общ.Братя 

Даскалови, обл.Стара Загора 

              2. Общински съвет - Братя Даскалови приема представеното Инвестиционно  

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

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

ПИ 075065 в качеството си на Инвеститор. 

  3. Общински съвет  - Братя Даскалови възлага на Кмета на Община Братя Даскалови да 

обяви Решението на определените за това места в сградата на общината, района на кметството и 

на интернет страницата на общината. 

 

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

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

ТОЧКА ДЕСЕТА 

       

Разрешение за изработване на проект за подробен устройствен план ПУП- ПЗ и 

Парцеларен план за Ел.връзка / при нужда / на част от ПИ 000413 - 100кв.м. в 

югоизточната част на имота в землището на село Гранит, общ.Братя Даскалови, 

обл.Стара Загора  

 

Докладва: Иван Танев – кмет на общината 

 

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

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

подадено заявление № Т-160/22.03.2017г. от „Теленор България” ЕАД с адрес на управление 

гр.София, ж.к. Младост 4, Бизнес парк София , сграда 6, чрез пълномощник Миглена Живкова 

Паунова с адрес гр.София, бул. „Симеоновско шосе” № 128, ет.3 с пълномощно № Рег.№ 13616/ 

01.09.2016г. за допускане на ПУП-ПЗ (план за застрояване) и Парцеларен план за Ел.връзка 

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

застроителен план и възможност за бъдещо инвестиционно намерение: „Изграждане на Базова 

станция GSM/UMTS № 6292”  в землището на с.Гранит, общ.Братя Даскалови, обл.Стара 

Загора. 

 

         Други изказвания не се направиха и ОбС взе следното 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 298 

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, във връзка с чл. 109, ал. 1, т. 3, чл. 110, ал. 1, 

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

територията: 

  

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

устройствен план – план за застрояване)  ) и Парцеларен план за Ел.връзка /при нужда/ на част 

от ПИ 000413 – 100 кв.м. в югоизточната част на имота, поради липса на застроителен план и 

възможност за бъдещо инвестиционно намерение: „Изграждане на Базова станция GSM/ UMTS 

№ 6292”  в землището на с.Гранит,общ.Братя Даскалови, обл.Стара Загора 
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        2. Общински съвет - Братя Даскалови приема  представеното  Инвестиционно  предложение 

– задание по реда на чл. 125 и във връзка с чл. 8, ал. 1, чл. 9, ал. 2, чл. 12, чл. 108, ал. 1, чл. 109,  

чл. 110, ал. 3, чл. 124 от ЗУТ от Заявителя в качеството си на Инвеститор и наемател, съгласно 

Договор за наем  с Рег.№ 7/13.01.2017г. за част от ПИ 000413 - 100кв.м. в югоизточната част на 

имота. 

       3. Общински съвет - Братя Даскалови възлага на Кмета на Община Братя Даскалови да обяви 

Решението на определените за това места в сградата на общината, района на кметството и на 

интернет страницата на общината. 

 

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

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

 

ТОЧКА ЕДИНАДЕСЕТА 

 

Утвърждаване на изключение от минималната численост на учениците в паралелките на 

ОУ „Д-р Петър Берон” с. Мирово, ОУ „Г.С.Раковски” с. Партизанин, ОУ „П.К.Яворов”с. 

Гранит и СУ „Хр. Ботев” с. Братя Даскалови за учебната 2017/2018 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 обяснява, че съгласно чл. 11а, ал. 1 от Наредба за изменение и 

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

паралелките и в групите на училищата, детските градини и обслужващите звена /ДВ, бр. 27 от 

11.03.2008 г. , изм. в ДВ, бр. 17 от 28.02.2012 г./, а именно: самостоятелна или слята от два класа 

паралелка с по-малко от 10 ученици в общообразователни училища, може да бъде формирана в 

особени случаи след разрешение на началника на регионалния инспекторат по образованието, 

ако са осигурени допълнителни средства за обезпечаване на учебния процес извън 

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

11, ал. 2, 3 и 4.  

      Съгласно чл. 11а, ал. 2 за училищата, за които министърът на образованието и науката не е 

първостепенен разпоредител с бюджетни кредити, разрешението по ал. 1 се издава по 

мотивирано искане на съответния разпоредител с бюджетни кредити. 

      Съгласно чл. 11а, ал. 3 към искането се прилага решение на общински съвет за осигуряване 

на допълнителни средства по ал. 1. 

      Постъпила е докладна записка от Валентина Драганова Паунова – директор на ОУ „Д-р 

Петър Берон” с. Мирово. В училището има самостоятелна и слети паралелки от два класа,  

както следва: ІII - ІV клас с 6 /шест/ ученици, VІІ клас – самостоятелна паралелка с 9 /девет/ 

ученици. 

      Необходимите допълнителни средства за обезпечаване на учебния процес са в размер на 4 

700 лв. / четири хиляди и седемстотин лева/. 

      Постъпила е докладна записка от Димитър Милев Димитров – директор на ОУ 

„Г.С.Раковски” с. Партизанин. Ще бъдат сформирани самостоятелни и слети паралелки,  както 

следва: І - ІІ клас със 7 /седем/ ученици, III - IV клас с  8 /осем/ ученици и VІІ клас – 

самостоятелна паралелка с 9 /девет/ ученици. 

      Необходимите допълнителни средства за обезпечаване на учебния процес са в размер на 

6 340 лв. /шест хиляди триста и четиредесет лева/. 

     Постъпила е докладна записка от Сребка Проданова – директор на ОУ„П.К.Яворов”с. 

Гранит.  Ще бъде сформирана слята паралелка: VI – VII клас с 9 /девет/ ученици. Необходимите 
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допълнителни средства за обезпечаване на учебния процес са в размер на 2 226 лв. / две хиляди, 

двеста двадесет и шест лева/. 

     Постъпила е докладна записка от Минка Станчева – директор на СУ „Хр. Ботев” с. Братя 

Даскалови. Ще бъде сформирана слята паралелка: I – III клас с 6 /шест/ ученици. Необходимите 

допълнителни средства за обезпечаване на учебния процес са в размер на 2 473 лв. / две хиляди 

четиристотин седемдесет и три лева/. 

 

      Иван Жеков – общински съветник, взима думата за изказване: 

- Абсолютно никакъв проблем няма да я гледаме сега докладната,ние я гледаме и ще я 

подкрепим, така, както сме го правили. Но на комисиите на мен не ми стана ясно 

колко е общият брой на учениците по паралелки във всяко едно училище. След 

комисиите отидох при г-н Филипов, той извика г-жа Колева, дадоха ми списъци, 

съдействаха ми. Общата сума, с която ние трябва да дофинансираме, е, ще кажа 

тъжно малка – 15 хил. и малко, съизмерима примерно с ремонта на един покрив на 

кметство в едно село. Моята идея беше ние да имаме цялостна яснота. В момента, 

ето, питам, колко ще са ни средищните училища следващата учебна година? Две? 

Какво пречеше, както предния мандат, който вие, г-н Михайлов, редовно ми 

цитирате, защото аз от г-н Димитров знам, че той е имал проблем с покрива, друг има 

други проблеми, има проблеми с физкултурните салони, какъв е проблемът ние 

цялата комисия да вземем да се видим с тези хора? Защото, ако ми казвате, че 

съществуването на маломерни и слети паралелки в с. Мирово зависи от тези 4700 

хил., аз съм гледал остатъците и смея да твърдя, че изобщо не зависи от тези пари. 

Училището може да съществува и без тази сума, г-жа Паунова, прав ли съм? Така че, 

ние трябва да седнем и да си видим перспективата и за в бъдеще. 

 

Петко Михайлов – председател на ОбС, напомня на г-н Жеков, че надхвърля трите 

минути за изказване. Дава думата на Стойка Василева -  председател на комисията по 

„Здравеопазване, социални дейности, образование, култура, вероизповедания и 

спорт”. 

 

Стойка Василева казва: 

- На комисиите г-н Жеков зададе въпрос защо сега се внася тази докладна, а не 

следващия месец. Кое налага тази спешност докладната да бъде внесена сега, а не 

през август месец, понеже не се знае тази бройка на децата ще бъде ли запазена? 

 

         Димитър Димитров – директор на ОУ „Г.С.Раковски” с. Партизанин, обяснява: 

- Първо искам да знам кой е задал въпроса, за да знам как да обяснявам. На всички ще 

обясня, на г-н Жеков не бих го обяснил, защото той е бивш директор в 2, не в 1 

училище и би трябвало да знае нормативната уредба. Тази наредба, която цитирахме 

преди малко, урежда какъв трябва да бъде броят на учениците в една паралелка – 

минимум и максимум. Кога се отваря нова паралелка – когато учениците са над 

максимума и изключенията – в другата посока, паралелки под установения от закона 

и от наредбата минимум, наречени маломерни, които се състоят – има два вида – 

самостоятелна маломерна или слята от два класа. Има два члена, които ни 

интересуват – самостоятелна или слята паралелка до 10, тоест между 18 и 10 или 

между 16 и 10, и другият член – 11а, урегулира случаите, в които  самостоятелна или 

слята паралелка под 10. Когато е под 10, това, което в момента коментираме за 

четирите училища, ние искаме разрешение от РУО Стара Загора. За да поискаме това 

разрешение, ние трябва да имаме вашето съгласие, становище, че общината ще поеме 

или няма евентуално тази допълнителна тежест, защото тези пари ще бъдат и трябва 
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да бъдат осигурени по наредба от общинския бюджет. Едва тогава ние, с вашето 

становище, отиваме в РУО Стара Загора, заедно с регистрите на учениците за новата 

учебна година. Представяме нашата докладна и вашето решение и чакаме техния 

отговор. С него вече идваме на следващата сесия. Септември месец ние не можем да 

започнем училище, без да имаме тези разрешения.  

 

         Иван Жеков – общински съветник, казва: 

- Искам уточняващ въпрос да задам. Задал съм го и писмено, от някой нямам отговор. 

Започва учебната година и идва 15 септември. Какво се случва, след като ние сме 

утвърдили определена численост, примерно 9 ученика I-III клас, и учениците са 

намалели с още трима. Внася ли някой актуализация и ние да дофинансираме още? 

Не. Никой до сега не е внесъл такава. Аз тръгнах да правя и да внасям, изисках 

информация от училищата, единствено видях, че в Гранит 2 деца са намалели. И ако 

нямаме практика, г-жо Колева, е хубаво да я въведем, и на него, ако му намалеят още 

3 деца, да кажем, към 1 декември, когато засичат за издръжка, ние да дофинансираме 

още 3. Това ми беше мисълта.  

 

         Димитър Димитров – директор на ОУ „Г.С.Раковски” с. Партизанин, добавя, че и при 

тях са намалели учениците. 

 

          Петко Михайлов – председател на ОбС, казва: 

- Аз съм от хората, които не искат да знаят всичко, искат да знаят с две думи. На 

комисиите беше изопачено от г-н Жеков, като казах, че вие сте хората, на които 

трябва да вярвам. Вашата материя ми е много чужда. Колегите са наясно с 

потребностите и ние, общинските съветници, поне част от нас, ще се съобразим с 

потребностите на всички училища и възможността, която имаме като община и като 

бюджет. Затова аз ви вярвам на вас, защото вие сте професионалисти и на вас това ви 

е работата. Както в общината има 23 кмета с главния кмет, вярвам на 22, на един кмет 

не вярвам. Веднъж направихме една сбирка, когато имаше проблем с 

дофинансирането, да ни обясните някои детайли от вашите проблеми, защото ние не 

можем да знаем всичко. Това е ваша отговорност. И не мога да допусна до мозъка си 

дори директор да иска да закрие училище. Предполагам, че давате всичко, каквото 

можете, по силите си. Благодаря на директорите, че бяха тук да чуят и имайте 

уверението ми, като председател ви казвам, че Общински съвет, с каквото може да ви 

бъде полезен, ще ви бъде, в рамките на разумното. 

 

Анета Делчева – директор на ОУ „Св.Св.Кирил и Методий” с. Черна гора, взима 

думата: 

- Аз във връзка с добрите ви намерения, бих искала да кажа, понеже досега чувахме за 

проблеми, които са с броя на децата в училищата, но аз ще ви кажа прогнозните ми 

данни, които може би ще бъдат завишени за учебната година за училището в с. Черна 

гора: подготвителна група – 19 деца, I клас – 22, II – 17, III – 17, IV – 23, V - 27, за 

което ще искаме разрешение от Министерството на образованието, защото ще бъдем 

над максималния брой, VI клас – 21. Това са действително много деца и като говорим 

за личностна подкрепа и да им се помогне, нека наистина всички общински 

съветници да бъдат заангажирани с това да се направи нещо за подобряване на 

материалната база, всъщност за физкултурния салон в училището, който е закрит и не 

съществува от години. Децата не могат да играят. Направихме всичко възможно да 

спасим двора и рушенето на салона, но той е неизползваем. Няма спортна площадка. 
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В селото няма къде децата да изразходват енергия и затова искрено се надявам, че 

някой ще се сети и за нас, които нямаме проблем с числеността и броя деца. 

 

            Петко Михайлов – председател на ОбС, пита: 

- Колко деца има вашето училище? 

 

            Анета Делчева – директор на ОУ „Св.Св.Кирил и Методий” с. Черна гора, отговаря: 

- Очаквам за следващата година 162 деца. 

 

            Петко Михайлов – председател на ОбС, се обръща към директорката на училището в 

с. Оризово със същия въпрос. Тя отговаря, че са 133. Петко Михайлов се извинява 

предварително, че ще отговори малко остро. Казва, че Община Братя Даскалови направи 2 

проекта, най-добрите училища са в Братя Даскалови и в Черна гора. Обръща се към Анета 

Делчева, като й обяснява, че това не е тема за тази сесия. 

 

           Анета Делчева казва, че винаги са изразявали благодарността си и разбира, че не е 

тема за сега, но тъй като се е говорило за подпомагането, е повдигнала въпроса за 

физкултурния салон. 

 

          Други изказвания не се направиха и ОбС взе следното 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 299 

 

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

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

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

/ДВ, бр. 27 от 2008 г., изм. -ДВ, бр. 17 от 28.02.2012 г. Общински съвет - Братя Даскалови реши: 

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

Петър Берон” с. Мирово през учебната 2017/2018 година, както следва: една 

самостоятелна паралелка – VII клас, с 9 /девет/ ученици и една слята паралелки: ІII 

- ІV клас с 6 /шест/ ученици. За ОУ „Д-р Петър Берон” с. Мирово да бъдат 

осигурени допълнителни средства от общината за обезпечаване на учебния процес 

извън определените по единни разходни стандарти за съответната дейност, 

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

на Наредба № 7 от 29.12.2000 г. за определяне броя на учениците в паралелките и 

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

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

седемстотин лева/. 

2. Дава съгласие за съществуване на самостоятелни паралелки с по-малко от 10 

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

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

самостоятелна VІІ клас  с 9 /девет/ ученици. 

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

общината за обезпечаване на учебния процес извън определените по единни 

разходни стандарти за съответната дейност, изчислени по реда на чл. 11, ал. 2, 3 и 

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

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

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

28.02.2012 г. в размер на 6 340 лв. /шест хиляди триста и четиредесет лева/. 
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4. Дава съгласие за съществуване на паралелка с по-малко от 10 ученици в ОУ 

„П.К.Яворов” с. Гранит през учебната 2017/2018 г., както следва: VI – VII клас с 9 

/девет / ученици. 

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

общината за обезпечаване на учебния процес извън определените по единни 

разходни стандарти за съответната дейност, изчислени по реда на чл. 11, ал. 2, 3 и 

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

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

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

28.02.2012 г. в размер на 2 226 лв. / две хиляди, двеста двадесет и шест лева/ 

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

„Христо Ботев” с. Братя Даскалови през учебната 2017/2018 година, както следва: 

І -ІІІ клас с 6 /шест/ ученици. 

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

средства от общината за обезпечаване на учебния процес извън определените по 

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

ал. 2, 3 и 4 от Наредбата за изменение и допълнение на Наредба № 7 от 29.12.2000 

г. за определяне броя на учениците в паралелките и в групите на училищата, 

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

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

лева/. 

 

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

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

 

ТОЧКА ДВАНАДЕСЕТА 

 

Ползване на автобуси марка: „Исузу Тюркуаз” с регистрационен номер СТ 6421 ВТ., 

„Мерцедес Спринтер” с регистрационен номер СТ 4382 ВТ, „Рено Мастер” с 

регистрационен номер СТ 7342 ВА, микробус марка „Пежо Боксер” с регистрационен 

номер СТ 7465 НН и лек автомобил марка „Форд Транзит”с регистрационен номер СТ 

2452 ВМ, всички общинска собственост 

 

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 автобус марка „Исузу Тюркуаз”, с 

регистрационен номер СТ 6421 ВТ, е прехвърлен безвъзмездно от Министерството на 

образованието и науката на Република България на Община Братя Даскалови за ивършване на 

превоз на деца и ученици. В момента същият е общинска собственост. Атобусът се ползва по 

предназначение в рамките на учебното време на децата и учениците от oбщината. 

За превоз на деца и ученици от общината се използват и автобус марка „Рено Мастер” с 

регистрационен номер СТ 7342 ВА и микробус марка „Пежо Боксер” с регистрационен номер 

СТ 7465 НН, закупени от Община Братя Даскалови, общинска собственост. Община Братя 

Даскалови е собственик и на автобус марка „Мерцедес Спринтер” с регистрационен номер СТ 

4382 ВТ и лек автомобил марка „Форд Транзит” с регистрационен номер СТ 2452 ВМ. 

В Община Братя Даскалови възниква необходимост от ползване на технически изправен 

и удобен за дълъг превоз автобус, свързан с командироване на общински служители за 

посещения на различни мероприятия, обучения, семинари и други на територията на страната и 
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извън нея. Същата необходимост възниква и при читалищата, сдруженията с нестопанска цел, 

спортните клубове и неправителствените организации на територията на Община Братя 

Даскалови, които развиват общественополезна дейност. 

 

         Стоян Вълчев – общински съветник, пита: 

- Само не можах да разбера – пише в началото на докладната, че автобусът Исузу 

Тюркуаз се ползва по предназначение в рамките на учебното време. Сега ползва ли се 

в момента ? 

 

       Петко Михайлов – председател на ОбС, отговаря, че от 15 септември тази година ще се 

ползва, от началото на новата година. 

 

      Иван Жеков – общински съветник, добавя: 

- Само да допълня нещо, понеже всеки път даваме препоръки към предложенията за 

решения  или т.нар. докладни записки при нас - Какво пречеше сега да има едно 

стандартно искане, да го гласуваме и него със задължителните реквизити, да го качим 

на сайта на общината и на някое читалище, на някой спортен клуб, като му потрябва, 

да си го дръпне от там и да си го попълни. Ама трудно се случват нещата.  

 

      Петко Михайлов – председател на ОбС, се обръща към Радка Караджова – общински 

съветник, като пита дали те са ползвали общински бус за превоз на читалището до културен 

театър. Тя отговаря положително. Петко Михайлов добавя, че в неделя отиват да пеят бабите 

от с. Плодовитово. Който си е подал заявлението, кметът преценя и му изпраща колата, 

която му трябва и нещата се случват. 

 

         Други изказвания не се направиха и ОбС взе следното 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 300 

 

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

 

1. Дава съгласие автобуси марка: „Исузу Тюркуаз” с регистрационен номер СТ 6421 ВТ, 

„Рено Мастер” с регистрационен номер СТ 7342 ВА и микробус марка „Пежо Боксер” с 

регистрационен номер СТ 7465 НН, собственост на Община Братя Даскалови, да се 

ползват на територията на Община Братя Даскалови, Република България и извън нея от 

Общинската администрация, читалищата, сдруженията с нестопанска цел, спортните 

клубове, неправителствените организации и др., които развиват общественополезна 

дейност, за времето, в което не извършват превоз на деца и ученици от oбщината. 

2. Дава съгласие автобус марка „Мерцедес Спринтер” с регистрационен номер СТ 4382 ВТ 

и лек автомобил марка „Форд Транзит” с регистрационен номер СТ 2452 ВМ, 

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

Даскалови, Република България и извън нея от Общинската администрация, читалищата, 

сдруженията с нестопанска цел, спортните клубове, неправителствените организации и 

др., които развиват общественополезна дейност. 

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

писмено искане до Кмета на Община Братя Даскалови от представителите на 

заинтересованите страни, което съдържа: 

 

3.1 Вид на мероприятието; 
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3.2 Място на провеждане на мероприятието; 

3.3 Време на провеждане на мероприятието – начало/край; 

3.4 Маршрут на пътуването; 

3.5 Разстояние в километри; 

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

 

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

целесъобразността и основателността на всяко едно подадено искане. Със своя заповед 

да разрешава или отказва ползването на автобуса. 

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

Решението. 

 

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

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

 

ТОЧКА ТРИНАДЕСЕТА 

 

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

търг 

 

Докладва: Катя Иванова – общински 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 

Община Братя Даскалови е собственик на имот № 028006 - Нива от ІV-та категория в 

местността „Гьола” с площ от 84,118 дка по КВС  на с.Гранит, съгласно АЧОС № 

3617/31.10.2016 година. Имотът е отдаден под наем и срокът на договора изтича на 30.09.2017 

година. Към този имот отново е проявен интерес за отдаване под наем.  

Стоян Вълчев уточнява, че имотът се намира на север от язовира, като се влиза от Братя 

Даскалови.  

 

         Други изказвания не се направиха и ОбС взе следното 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 301 

 

           І. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл. 8, ал. 9 от Закона за общинската 

собственост и чл. 6, ал. 1 от  Наредбата  за реда за придобиване,  управление и разпореждане с 

общинско имущество актуализира Програмата за управление и разпореждане с имоти общинска 

собственост на Община Братя Даскалови за 2017 година като включва в точка ІІІ. 

ОПИСАНИЕ НА ИМОТИТЕ, КОИТО ОБЩИНАТА ИМА НАМЕРЕНИЕ ДА 

ПРЕДЛОЖИ ПОД НАЕМ НА ПУБЛИЧЕН ТЪРГ  - нова точка  25 :  Имот № 028006 - Нива 

от ІV-та категория в местността „Гьола” с площ от 84,118 дка по КВС  на с.Гранит. 

                 ІІ. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА , във връзка с чл. 5, ал. 1 от Наредбата за 

стопанисване и управление на земеделските земи от ОПФ на Община Братя Даскалови, 

Общински съвет дава съгласието си за отдаване под наем на имот № 028006 - Нива от ІV-та 

категория в местността „Гьола” с площ от 84,118 дка по КВС  на с.Гранит, при граници: Север - 

Имот № 028005 – Нива, Изток - Имот № 000052 - Полски път, Юг - Имоти № 000037 - Път ІV-

ти клас, № 000072 - Водоем, № 000053 - Пасище,мера, № 000076 – Насип, Запад - Имоти № 
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000070 - Др.воден терен, № 000076 - Насип и № 000054 - Полски път за срок 10 стопански 

години на първоначална тръжна цена  24.00 лева на декар годишен наем. 

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

контрагента спечелил търга, считано от 01.10.2017 година. 

 

Гласуваха поименно: 

1. Петко Михайлов Михайлов – „за” 

2. Катя Иванова Иванова – „за” 

3. Георги Минков Колев – „за” 

4. Иван Пенев Пенчев – „за” 

5. Стойка Минчева Василева – „за” 

6. Силвия  Чавдарова Иванова – „за” 

7. Иван Петров Иванов – „за” 

8. Таньо Стоянов Стоянов – „за”  

9. Никола Вълев Будаков – „за” 

             10. Стоян Колев Вълчев – „за”  

             11. Спас Запрянов Пеев – „за” 

             12. Иван Димитров Жеков – „за” 

             13. Радка Стоилова Караджова – „за” 

  

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

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

 

 

След изчерпване на дневния ред заседанието бе закрито в 11.20 часа. 

 

 

 

 

 

ПРОТОКОЛИСТ:______________                     ПРЕДСЕДАТЕЛ ОбС_____________                  

                  /Д.МИЧЕВА/             /П. МИХАЙЛОВ/ 


