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ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - БРАТЯ ДАСКАЛОВИ, ОБЛАСТ СТАРА ЗАГОРА 

 

 

 

П Р О Т О К О Л 

 

№ 26 

 

Днес, 09.08.2017г., от 10.15 ч., на основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА  в Гербовата 

зала на Общинска администрация - село Братя Даскалови, се проведе двадесет и шесто 

заседание на Общински съвет - Братя Даскалови, свикано с Покана № 26 от 08.08.2017 

година.  

 

            На заседанието присъстваха следните 10 общински съветници: 

 

1. Петко Михайлов Михайлов 

2. Катя Иванова Иванова 

3. Георги Минков Колев 

4. Иван Пенев Пенчев 

5. Силвия  Чавдарова Иванова 

6. Таньо Стоянов Стоянов 

7. Никола Вълев Будаков 

               8. Стоян Колев Вълчев 

               9. Спас Запрянов Пеев 

               10. Иван Димитров Жеков 

 

Отсъстват: Иван Иванов, Радка Караджова и Стойка Василева по уважителни причини.  

   

          На заседанието присъстваха:  

 

1. Росен Иванов  – директор на дирекция „Устройство на територията, инвестиции, 

стопанство, програми и проекти” в Община Братя Даскалови 
 

        Председателят на Общински съвет обяви проекта за дневен ред.  

 

            Други предложения и допълнения не се направиха и ОбС прие следния 

 

ДНЕВЕН РЕД: 

 

1. Издаване на запис на заповед от Община Братя Даскалови в полза на ДФ „Земеделие” – 

Разплащателна агенция, обезпечаваща авансово плащане по Подмярка 19.4 "Текущи 

разходи и популяризиране на стратегия за водено от общностите местно развитие" на 

мярка 19 "Водено от общностите местно развитие" от Програмата за развитие на 

селските райони за периода 2014 - 2020 г. и Споразумение за изпълнение на стратегия за 

Водено от Общностите местно развитие №  РД 50 – 138 от 21.10.2016 г., сключено 

между Сдружение МИГ Брезово, Братя Даскалови и Министерство на земеделието и 

храните. 

 

Докладва: Иван Танев – кмет на общината 
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       В гласуването участваха 10 общински съветници, от които със „за” – 10, „против” – 0,  

„въздържал се” – 0. Приема се. 

 

ТОЧКА  ПЪРВА 

 
Издаване на запис на заповед от община Братя Даскалови в полза на ДФ 

„Земеделие” – Разплащателна агенция, обезпечаваща авансово плащане по Подмярка 19.4 

"Текущи разходи и популяризиране на стратегия за водено от общностите местно 

развитие" на мярка 19 "Водено от общностите местно развитие" от Програмата за 

развитие на селските райони за периода 2014 - 2020 г. и Споразумение за изпълнение на 

стратегия за Водено от Общностите местно развитие №  РД 50 – 138 от 21.10.2016 г. 

сключено между Сдружение МИГ Брезово, Братя Даскалови и Министерство на 

земеделието и храните. 

 

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 за 

какво става въпрос в докладната и какво е предложеното решение, което да вземе Общински 

съвет.  

 

Иван Жеков – общински съветник, взима думата за изказване: 

- Продължавам да чета приложението на последна страница: „във връзка с 

гореописаното Държавен фонд „Земеделие” – Разплащателна агенция Ви уведомява, 

че в срок от 10 работни дни следва да бъдем уведомени за Вашето решение и за 

срока, в който ще бъдат предоставени документите по точка 1 или точка 2”. Ако 

хванем входящия номер на МИГ-а, това значи до 24 юни е следвало Държавен фонд 

„Земеделие” да бъде уведомен. Уведомен ли е? И искам копие от уведомлението, за 

да видя сроковете и на г-н Радньо Манолов ще му пусна официално писмо още днес. 

Защото аз имам претенциите да уважавам най-напред себе си, изобщо няма да 

участвам в подобни неща – без входящ номер, без никаква яснота, от юни месец сега 

вече август, без спазена процедурата за свикване на извънредна сесия. Оправданията 

с жегите са, меко казано, за мен несериозни. Това е моето мнение. Всеки си има глава 

на раменете.  

 

    Росен Иванов  – директор на дирекция „Устройство на територията, инвестиции, 

стопанство, програми и проекти” в Община Братя Даскалови, отговаря: 

- Относно 10-дневния срок, МИГ-а предполагам са уведомили. Нямаме 

кореспонденция с тях. 

 

        Иван Жеков – общински съветник, казва: 

- Не са благоволили да уведомят нас. Г-н Манолов не е случаен човек, не вярвам да 

прояви такава несериозност, затова ще го проверя официално. 

 

Спас Пеев – общински съветник, обявява, че си прави отвод от гласуването поради 

възникнал личен интерес. 

 

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

№ 302 

    

На основание чл. 21, ал. 1, т. 10 и т. 24, и чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация, чл. 7, ал. 2, т. 2 и ал. 3, 4, 6 и 7 от Наредба № 1 от 

22 януари 2016 г. за прилагане на подмярка 19.4 "Текущи разходи и популяризиране на 

стратегия за водено от общностите местно развитие" на мярка 19 "Водено от общностите 

местно развитие" от ПРСР 2014 - 2020 г., Заповед № РД 09 – 632 от 31.08.2016 г. на 

Ръководителя на управляващия орган на ПРСР 2014 – 2020 г. за одобрение на Заявление за 

одобрение № 19 – 19 – 2 – 01 – 41/31.05.2016 г. с финансов план за изпълнение на Стратегията 

за ВОМР, Споразумение за изпълнение на стратегия за Водено от Общностите местно развитие 

№  РД 50 – 138 от 21.10.2016 г. по подмярка 19.2. „Прилагане на операции в рамките на 

стратегии за водено от общностите местно развитие“ от на мярка 19 „Воедно от общностите 

местно развитие“ от Програмата за развитие на селските райони 2014 – 2020 г., сключено 

между Сдружение МИГ Брезово, Братя Даскалови и Министерство на земеделието и храните и 

Заповед № РД 09 – 342/ 11.04.2017 г. на Заместник – министъра на земеделието и храните за 

одобрение на дейности и разходи по подмярка 19.4 "Текущи разходи и популяризиране на 

стратегия за водено от общностите местно развитие" за календарната 2017 г., Общински съвет - 

Братя Даскалови реши: 

1. Отменя свое Решение № 201 от 15.11.2016 г. 

2. Упълномощава  кмета  на  Община  Братя Даскалови  да  подпише  Запис  на заповед, 

без протест и без разноски, платима на предявяване в полза на ДФ „Земеделие”  в  размер  на 

41 496,86 лв. (четиридесет и една хиляди четиристотин деветдесет и шест лева и осемдесет и 

шест стотинки) за обезпечаване на 100 % от заявения от Сдружение „МИГ Брезово, Братя 

Даскалови“ размер на авансово плащане за календарната 2017 г. по Подмярка 19.4 "Текущи 

разходи и популяризиране на стратегия за водено от общностите местно развитие" на мярка 19 

"Водено от общностите местно развитие" от ПРСР 2014 - 2020 г., Споразумение за изпълнение 

на стратегия за Водено от Общностите местно развитие №  РД 50 – 138 от 21.10.2016 г. по 

подмярка 19.2. „Прилагане на операции в рамките на стратегии за водено от общностите местно 

развитие“ от на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от ПРСР 2014 – 2020 г. 

сключено между Сдружение МИГ Брезово, Братя Даскалови и Министерство на земеделието и 

храните и Заповед № РД 09 – 342/ 11.04.2017 г. на Заместник – министъра на земеделието и 

храните за одобрение на дейности и разходи по подмярка 19.4 "Текущи разходи и 

популяризиране на стратегия за водено от общностите местно развитие" за календарната 2017 г. 

3. Възлага на кмета на Община Братя Даскалови да подготви необходимите документи за 

получаване на авансовото плащане по Подмярка 19.4 "Текущи разходи и популяризиране на 

стратегия за водено от общностите местно развитие" на мярка 19 "Водено от общностите 

местно развитие" от ПРСР 2014 - 2020 г., Споразумение за изпълнение на стратегия за Водено 

от Общностите местно развитие №  РД 50 – 138 от 21.10.2016 г. по подмярка 19.2. „Прилагане 

на операции в рамките на стратегии за водено от общностите местно развитие“ от на мярка 19 

„Воедно от общностите местно развитие“ от ПРСР 2014 – 2020 г. и Заповед № РД 09 – 342/ 

11.04.2017 г. на Заместник – министъра на земеделието и храните за одобрение на дейности и 

разходи по подмярка 19.4 "Текущи разходи и популяризиране на стратегия за водено от 

общностите местно развитие" за календарната 2017 г. и да ги представи пред ДФ „Земеделие”  

Настоящото решение е прието на заседание на Общински съвет № 26, проведено на 

09.08.2017г.,  Протокол № 26, т. 1 от дневния ред по доклад № 10-00-197/04.08.2017г. при 

кворум от 8 общински съветници и след проведено съгласно чл. 27, ал. 5 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация поименно гласуване - с 8 гласа „за”, 0 „против” и 0 

„въздържали се” и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет. 
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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. Силвия  Чавдарова Иванова – „за” 

6. Таньо Стоянов Стоянов – „за”  

7. Никола Вълев Будаков – „за” 

               8. Стоян Колев Вълчев – „за”  

              

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

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

След изчерпване на дневния ред заседанието беше закрито в 10.30 часа. 

 

 

 

 

 

ПРОТОКОЛИСТ:______________                     ПРЕДСЕДАТЕЛ ОбС_____________                  

                  /Д.МИЧЕВА/             /П. МИХАЙЛОВ/ 


