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ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - БРАТЯ ДАСКАЛОВИ, ОБЛАСТ СТАРА ЗАГОРА 

 

 

 

П Р О Т О К О Л 

 

№ 27 

 

Днес, 18.08.2017г., 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 седмо 

заседание на Общински съвет - Братя Даскалови, свикано с Покана № 27 от 09.08.2017 

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 

     4. Мануела Делчева – секретар на Община Братя Даскалови 

          5. Христо Стоянов – организатор дейности „Чистота, паркове и озеленяване” в Община 

Братя Даскалови 

 

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

        Присъства кметският наместник на с. Съединение – Михаил Славов. 

 

        Председателят на Общински съвет обяви проекта за дневен ред. Предложи към дневния 

ред да бъде добавена допълнителна точка със следния текст: 

 

- Отдаване под наем на имот № 049002 – Дворно място с площ от 1.308 дка в едно с 

построената в него къща  за отдих и почивка на явен публичен търг и определяне на 

първоначална тръжна цена. 
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     Иван Жеков – общински съветник, отправя предложение т. 19 от предложения дневен 

ред да стане т. 1.  

 

     Петко Михайлов – председател на ОбС, го пита какви са мотивът и причината да иска 

тази смяна. 

 

      Иван Жеков отговаря: 

- На какво основание трябва да се мотивирам? Дайте ми член от нашия Правилник в тази 

връзка и ще мотивирам предложението си. По Правилника за дейността на Общински 

съвет, не е необходимо това. Но, това е една от най-важните точки. За мен лично не е 

нормално най-тежките и важни точки да остават последни, когато сме вече уморени, а да 

минат първи, за да се направят разискванията и коментиранията.  
 
     Петко Михайлов му казва, че без мотив не може да подложи на гласуване 

направеното предложение. 

 

       Иван Жеков възразява с думите, че съгласно Правилника на Общински съвет, 

предложението трябва да се гласува. 

 

       Петко Михайлов – председател на ОбС, подлага на гласуване направеното 

предложение от Иван Жеков, а именно - т. 19 от предложения дневен ред -  Поставяне на 

допълнителни складове - „Тържище село Плодовитово” ЕООД - да стане т. 1.  

 

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

– 7, „против” – 6, „въздържал се” – 0. Приема се предложението. 

 

                Други предложения и допълнения не се направиха и ОбС прие следния 

 

ДНЕВЕН РЕД: 

 

1. Поставяне на допълнителни складове - „Тържище село Плодовитово” ЕООД 

 

Докладва: Петко Михайлов – председател на ОбС 

 

2. Формиране на самостоятелни и слети паралелки под установения минимум с не по-малко от 

10 ученици за учебната 2017/2018 година 

Докладва: Емил Филипов – зам.- кмет на общината 

 

3. Утвърждаване на изключение от минималната численост на учениците в паралелките на ОУ 

„П. К. Яворов” с. Гранит за учебната 2017/2018 г. 

Докладва: Емил Филипов – зам.- кмет на общината 

 

4. Актуализиране на Списъка на средищните детски градини и училища и Списъка на 

защитените детски градини и защитените училища за учебната 2017/2018 г. 

                                Докладва: Емил Филипов – зам.- кмет на общината 
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5. Актуализация на инвестиционната програма  за  капиталови  разходи – м. август  2017 г. 

 
Докладва: Иван Танев – кмет на общината 

 

6. Отпускане на еднократна финансова помощ на жител на с. Братя Даскалови      

                          

Докладва: Петко Михайлов – председател на ОбС 

 

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

                               

Докладва: Петко Михайлов – председател на ОбС 

 

8. Дофинансиране на специализирания превоз на деца и ученици от Община Братя Даскалови, 

подлежащи на задължителна подготовка или задължително обучение през учебната 2017/2018 г.  

 

Докладва: Емил Филипов – зам.- кмет на общината 

 

9. Промяна на вида на социалната услуга „Център за почасово предоставяне на услуги за 

социално включване в общността или в домашна среда“ 

 

Докладва: Емил Филипов – зам.- кмет на общината 

 

10. Актуализиране на Общинска стратегия за развитие на социалните услуги в община Братя 

Даскалови 2016-2020 г. 

Докладва: Емил Филипов – зам.- кмет на общината 

 

11. Предоставяне на мандат и съгласуване на позицията на представителя на Община Братя 

Даскалови в извънредно заседание на Общо събрание на Асоциацията по В и К на обособената 

територия, обслужвана от „Водоснабдяване и Канализация”  ЕООД - Стара Загора 

 

Докладва: Иван Танев – кмет на общината 

 

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

провеждане на търг 

Докладва: Иван Танев – кмет на общината 

 

13. Отдаване под наем на общинска земеделска земя в землището на с.Братя       Даскалови без 

провеждане на  търг 

Докладва: Иван Танев – кмет на общината 

 

14. Отдаване под наем на общинска земеделска земя в землището на с.Братя       Даскалови на 

търг 

Докладва: Иван Танев – кмет на общината 

 

15. Отдаване под наем на помещениe в УПИ І-250 в кв. 47 по плана на с.Черна гора и 

помещение в УПИ ХІV, кв. 1 по плана на с.Плодовитово на публичен търг и определяне на 

първоначална тръжна цена 

Докладва: Иван Танев – кмет на общината 
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16. Отдаване под наем на 2 броя складови помещения в УПИ ХІV в кв. 1 по плана на 

с.Плодовитово на публичен търг и определяне на първоначална тръжна цена 

 

Докладва: Иван Танев – кмет на общината 

 

17. Отдаване под наем на УПИ І в кв.85 по плана на с.Оризово и имот № 000259 –    

Пасище,мера по КВС на с.Опълченец  без провеждане на търг 

 

Докладва: Иван Танев – кмет на общината 

 

18. Продажба на имоти № 000080 – Друга селскостопанска територия с площ от 0.829 дка и № 

000136 - Друга селскостопанска територия с площ от 33.582 дка по КВС на с.Малко Дряново 

на явен публичен търг и  определяне на първоначална тръжна цена  

 

Докладва: Галина Радева – зам.- кмет на общината 

 

19. Продажба на имот № 000138 – Друга селскостопански терен с площ от 0.197 дка по КВС на 

с.Малко Дряново  без  търг и  определяне на цена  

 

Докладва: Галина Радева – зам.- кмет на общината 

 

20. Отдаване под наем на имот № 049002 – Дворно място с площ от 1.308 дка в едно с 

построената в него къща  за отдих и почивка на явен публичен търг и определяне на 

първоначална тръжна цена. 
 

Докладва: Иван Танев – кмет на общината 

 

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

„въздържал се” – 0. Приема се. 

 

ТОЧКА ПЪРВА 

 

Поставяне на допълнителни складове - „Тържище село Плодовитово” ЕООД 

 

Докладва: Петко Михайлов – председател на ОбС 

 

Петко Михайлов – председател на ОбС, разяснява, че въпросната докладна се разглежда 

за трети път вече.  

 

Катя Иванова – общински съветник, взима думата за изказване: 

- Както каза и председателят – г-н Михайлов – за трети път я коментираме тази докладна. 

Явно нещата нещо не са наред. Пет пъти питам и никой не може конкретно да ми даде 

отговор – къде и на какво основание Общински съвет трябва да одобрява схеми за 

поставяне? Архитектът бил казал. Архитектът да го напише. Защото за мен това 

одобрение, когато дойде време да минава приемателна полиция, цялата застроена площ, 

всички сгради, ще бъдат нанесени в парцела. В един момент ще стане така, че в момента 

планът, който действа, аз съм го виждала, поне отчасти, ако ние ги гласуваме тези 

складове и ги поставим, те ще бъдат поставени в една част, в която в момента е 

предвидено озеленяване. И не разбирам тези складове дали са поставяеми или ще ги 

изграждаме. Така или иначе това ще доведе до промяна в сега действащия застроителен 
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план. От там нататък ще има „гласувайте да има промяна”, ще се правят корекции на 

плана не знам за кой път. Което ще доведе до ново съгласуване по инстанции и в един 

момент до разход на допълнителни средства, които изобщо няма да са малко. Сега 

гледам таблицата, за която направих забележка предния ден, че няма отгоре антетка за 

какво се отнася, че няма подпис, сега ми е представена с тези неща. Анализ няма, 

някакви цифри само, в които аз дълбоко се съмнявам дали изобщо са верни. Никакви 

мотиви. Само „казал, рекъл” , че тези складове са необходими. В докладната никъде не 

пише с 320 хиляди колко складове ще бъдат направени. 1, 10, 20, 30 – не знам колко. От 

7 до 10 го пише в обяснителната записка, в докладната го няма. И в обяснителната 

записка е дадено, че с ДДС сумата става с 60 хиляди отгоре. Това, че д-р Колев казал, че 

има нужда, архитектът казал, че ние можем да го гласуваме и трябва Общински съвет да 

го гласува, че ни се дават някакви цифри, а до момента, каквото съм поискала от 

Тържището, не ми е било дадено. Взехме едно решение с пълно мнозинство, че 

задължаваме управителя на Тържището да дава отчет на кмета. Мисля, че ако този отчет 

беше даден, сега ние щяхме да го имаме. Кой къде ходи на срещи, аз не ходя. Службата 

ми е такава, че при мен има земеделски производители, които, голяма част от тях, не 

ползват Тържището, извършват си търговията извън него. Слушам, че има много 

проверки от НАП и в Тържището хората в момента са намалели. В същото време тук ни 

се дават някакви прогнози за приходи, които, пак казвам, не знам как са направени. 

Никъде не виждам към момента, към днес по сметка на Тържището колко пари има. Ще 

направя предложение за промяна в едно решение, в което е гласувано, че такси се 

събират на ден, не на час. Не искам да говоря при положение, че д-р Колев го няма, но 

той каза, че ако се направи почасово да си плащат хората, се бърка в джоба на 

Тържището. Ако създадем условия на земеделските производители, мисля, че тези хора 

ще внесат повече приходи, отколкото сега. Но влезнал си в 12 часа и излизаш 12:05 и ти 

взимат все едно за цял ден. Мисля, че доста от колегите разбраха, въпреки че нямаме 

договора с банката да видим какви лихви ще плащаме, след 2-3 месеца идва мъртъв 

сезон, не знам как ще си погасяваме всички задължения, че и заплатите си написали, с 

тези пари които остават, в което аз дълбоко се съмнявам. Обвинявана съм и то не 

веднъж, че работя против това Тържището да се развива. Напротив – работя и ще работя 

Тържището да се развива и то като общинско Тържище със 100 процента общинско 

участие. Тези неща – това ще гласувате, онова ще гласувате, не съм съгласна. Пак 

казвам, вече 2 години аз не съм наясно с финансовите операции на това Тържище. 

Свалила съм много от документите от Търговския регистър, тези, за които не се изисква 

парола, защото аз нямам такава. Има разходи, тези разходи не са малко, но никой не ти 

дава обяснение за какво са. Разбивките по параграфи се виждат, но остават и такива, 

които нито аз мога да си обясня, нито някой може да ми даде обяснение и не иска да ми 

дава обяснение. Поведението вие го виждате към Общинския съвет. Всеки да си направи 

изводи. Нещата за мен са прозрачни и искам Тържището да си остане общинско. Да ме 

чуят, който го няма – да му го предадат, в протокола да се запише – с нищо няма да 

преча, ако имам пълна информация и сега, когато нямам, ще работя Тържището да се 

развива, но не по този начин. Тържището трябва да остане със 100 процента общинско 

участие. 

 

 Иван Жеков – общински съветник, добавя: 

- Част от нещата, които имах намерение да кажа, Катя Иванова ги каза преди мен. За да 

завърша картинката, просто ще нахвърля някаква фактология, включително и от вчера, 

когато си входирах чрез „Тържище с. Плодовитово” ЕООД жалбата към 

Административен съд – Стара Загора. Защото аз, като общински съветник и част от 

Общото събрание на „Тържище с. Плодовитово” ЕООД, до момента, като такъв, съм си 
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изчерпал всичките възможности да получа, каквато и да било информация от това 

Тържище. Принудих се вече да ползвам Закона за достъп до обществена информация. 

Абсолютно вие ще сте в течение с това, което аз искам като информация и, което 

получавам, дела. Нямам тайни в обществената си работа от никого и всичко ще бъде 

онагледявано, включително в личния ми сайт. Искам да кажа, че вчера, тъй като на 

комисиите ми беше обещано да ми се даде, входните такси съм ги видял на някои други 

тържища, списък на тези 34 човека, които с нетърпение чакат складовете да се построят 

и те да се настанят там и да не дават големи наеми. Тук в скоби искам да кажа, че 

ръководители, които се поставят в наши училища и общински дружества, най-напред не 

могат да посрещат един човек, бил той какъвто и да е. Най-нормално е като влезе един 

човек, не говоря за общински съветник, да го поканиш да седне. Така че обръщайте им 

внимание на тези хора на такива позиции, в крайна сметка те ни представят и пред 

другите хора. И още спрямо Тържище с. Плодовитово – 3 души ми обърнаха внимание 

на мръсотията, която е вън. За мен непрекъснатите реинвестиции в Тържище с. 

Плодовитово под най-различни форми не водят до основната идея на едно 100 процента 

общинско дружество, а именно това дружество да работи в интерес на жителите на 

Община Братя Даскалови. Нашите села очакват от това дружество ежегодно да постъпва 

дивидент. И не когато в едно село потрябва нещо елементарно като един климатик, ние 

да се оправдаваме с, да не квалифицирам, но, меко казано, смешни факти. Но трябва да 

откликнем на тези нужди или трябва Тържище с. Плодовитово веднага да го закупи и 

подари на тази институция. В заключение казвам, че едно от нещата, които съм изискал 

от управителя, са договорите за дарение. За мен е абсолютно неприемливо още в 

Учредителния акт този наш управител да има право да дава месечно до 4999,99 лв. по 

негово усмотрение. 

 

          Катя Иванова – общински съветник, прави дуплика на изказването на Иван Жеков: 

- Г-н Жеков и всички, много моля да прочетете внимателно - там не пише дарение – там 

пише придобиване на ДМА. След като тези пари са за придобиване на ДМА, това трябва 

да бъде заприходено в активите на Тържището. Никъде няма, че управителят може да 

прави дарения. Така че тези 4999 лв., колкото пъти са давани, трябва да има баланс. Не 

мислете, че управителят има право да прави дарения. 

 

          Иван Жеков – общински съветник, се обръща към Катя Иванова: 

- Г-жо Иванова, абсолютно съм наясно с това нещо. Преди няколко години в интернет 

пространството изтече един договор за дарение между Тържище с. Плодовитово и една 

институция. Договорът е при мен, стопанисан на компютъра ми, така че ще ви го 

предоставя. Затова употребих това. Иначе аз лично съм наясно и с това, че повишението 

на заплатите на служителите в Тържище Плодовитово трябва да става след решение на 

Общото ни събрание и, откакто аз съм общински съветник, такова няма. 

Стоян Вълчев – общински съветник, взима думата: 

- Усложниха се нещата с това Тържище. Едно мислехме едно време. Аз го създавах, 

ходихме 2-3 пъти до София. Условията още тогава бяха твърдо покритие, ограда, 

работно време и т.н. След това нещата се промениха доста. Напоследък имам чувството, 

че много неясноти станаха. Аз също съм озадачен като гледам и слушам от Оризово 

колко хора ходят по другите складове. Тези 20-30 човека – те всеки момент могат да се 

откажат. Мисля, че трябва да помислим сериозно. 

           Петко Михайлов – председател на ОбС, казва: 
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- Далечната 2009г. бяхме на екскурзия в Слънчев бряг. Таньо Стоянов и Георги Колев от 

общинските съветници бяха кметове, а Стоян Вълчев – управител. Получихме писмо от 

Борса и Тържища, че Тържището ще бъде затворено. 12 хиляди лева мисля, че тогава 

платихме акт. По спомени говоря. Сформира се екип. Тогава председател на Общински 

съвет беше Иван Танев. Д-р Колев беше заместник-кмет, Яна Колева – главен инженер 

на общината, Анастасия Дончева – юрист на общината, Тенчев – секретар на общината. 

И по най-бързия начин фирмата беше регистрирана, за да спасим това Тържище, за да 

остане. Говоря истини, говоря  фактология. След това дойде Галина Радева. Тя започна 

процедура по проектирането. Единственото изменение, което д-р Колев направи по 

проекта – да има баня и тоалетна във всеки склад, защото по старите нормативни уредби 

на бившото ХЕИ, сегашно РЗИ, позволяваха да няма, но трябваше да се създадат 

условия. Заслугата за Тържището не е само ваша, заслугата е на цял екип. В докладната 

точно и ясно е написано „поставяне“. Но Ел, ВиК – те не могат да бъдат поставени, те 

трябва да бъдат изградени. По ваше време имаше 10 склада, мога да изброя поименно 

всички, защото ги познавам. По времето на Галина Радева станаха 18-19. Сега да минем 

на въпроса, че са най-скъпите цени – Слатина – 5 лв. лек автомобил, 10 лв. бус, 

Първенец – от 2 до 6 лв. на кв.м., Огняново са на нашите цени и т.н. Ако мислите, че за 

нашите цени е гледано в тавана и са определяни, не е така. Всички цени са в синхрон с 

Тържищата в България. 12 лв. е на бус в Бургас. Друг е проблемът, че когато отидеш в 

София да продаваш, ти взимат 20 лв. и те гледат на камера дали си изчистил мястото. И, 

ако не си изчистил, ти прибират пари плюс таксата. Г-н Жеков каза на комисиите, че 

много му е мило Тържището и защо не дадем ние на тези хора да си построят. Г-н 

Жеков, да дойда аз във вашия двор да си построя тогава? Ако мислите, че на мен не ми е 

мило, жестоко се лъжете. И, ако трябва да защитя интересите на някой, бих дал сърце и 

душа да защитя интересите на зеленчукопроизводителя, защото това са най-ощетените 

хора, заедно с фермерите. За да направят това предложение, анализът е направен. И 

излиза, че ще изтървем питомното да ходим да гоним дивото. На въпроса защо се бърза 

– една процедура, г-н Жеков, вие сте вещ по ЗОП, макар че аз не съм видял нищо, 

направено от вас и винаги съм ви го задавал този въпрос – покажете ми нещо, направено 

от вас, една процедура, която сте спазил и сте изпълнил. Не съм видял такова нещо. 

Бяхте директор на Найденово – перфектна сграда, перфектно училище, за 2 години го 

„баталясахте“ – треви и бурени. Не съм приключил, не ме прекъсвайте, г-н Жеков, правя 

ви забележка по чл. 22, т. 2. Имам още неща, които трябва да кажа, не съм приключил, г-

н Жеков, ще ви лиша от това заседание. 

 

Иван Жеков – общински съветник, отговаря: 

- Не сте приключил, но за пореден път вие отправяте лични нападки към мен. Да давате 

квалификации, че аз не съм сложил в личния си живот тухла върху тухла, че аз имам 

частни интереси на Борсата и вие го казвате за пореден път – престанете и не отправяйте 

лични нападки и обвинения към мен. Благодаря! 

 

Петко Михайлов – председател на ОбС, казва: 

- Г-н Жеков, папката е при мен, когато се явявахте за управител на Тържището. И го 

казахте пред пълна зала кметове и гости – да вкараме частни инвестиции. Това какво 

означава? 

 

Иван Жеков: 

- Сега ли да отговоря? Точно това означава – ние му осигуряваме площадката, а човекът 

да си построи склада, да си го постави.  
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Петко Михайлов – председател на ОбС, добавя: 

- Човекът да си построи? Аз не съм съгласен с този вариант. 

 

            Други изказвания не се направиха и ОбС взе следното 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 303 

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 23 от ЗМСМА, чл. 8, ал. 1, т. 9 и т. 18 от Учредителния 

акт на „Тържище с. Плодовитово” ЕООД и чл. 19, ал. 1, т. 22 и т. 23 от Наредбата за 

упражняване на правата на собственост на Община Братя Даскалови в търговски дружества с 

общинско участие в капитала, за участието на Община Братя Даскалови в граждански 

сдружения и в сдружения с нестопанска цел, Общински съвет -  Братя Даскалови реши: 

1. Одобрява схема за поставяне на поставяеми обекти в ПИ 010025 в землището на с. 

Плодовитово, с площ 25,538 дка /двадесет и пет декара петстотин тридесет и осем 

кв.м./, в местността “Бозалъка”, с начин на трайно ползване: Друг складов терен, 

собственост на „Тържище с. Плодовитово“ ЕООД. 

2. Дава съгласие „Тържище с. Плодовитово“ ЕООД да постави допълнителни 

складове, съгласно одобрената схема за поставяне в ПИ 010025, като сумата на 

инвестицията за 2017г. ще бъде в размер до 320 000.00 /триста и двадесет хиляди/ 

лева без ДДС.  

3. Дава правомощия на Управителя на дружеството да стартира процедури по реда на 

ЗОП за избор на изпълнители за поставянето и услугите, свързани с изпълнението 

на СМР дейности по поставяне на допълнителните складове. 

 

Гласуваха поименно: 

1. Петко Михайлов Михайлов – „за” 

2. Катя Иванова Иванова – „против” 

3. Георги Минков Колев – „за” 

4. Иван Пенев Пенчев – „за” 

5. Стойка Минчева Василева – „за” 

6. Силвия  Чавдарова Иванова – „против” 

7. Иван Петров Иванов – „против” 

8. Таньо Стоянов Стоянов – „против” 

9. Никола Вълев Будаков – „против” 

             10. Стоян Колев Вълчев – „против” 

             11. Спас Запрянов Пеев – „против” 

             12. Иван Димитров Жеков – „против” 

             13. Радка Стоилова Караджова – „против” 

  

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

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

 

ТОЧКА  ВТОРА 

 
Формиране на самостоятелни и слети паралелки под установения минимум с не по-малко 

от 10 ученици за учебната 2017/2018 година 

 

Докладва: Емил Филипов – зам.- кмет на общината 
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  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. 11, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Наредба № 7 

от 29.12.2000 г. за определяне броя на паралелките и групите и броя на учениците и на децата в 

паралелките и в групите на училищата, детските градини и обслужващите звена (Загл. доп. - 

ДВ, бр. 27 от 2008 г.) изключения от минималния брой на учениците в паралелките в 

общообразователните училища се допускат,  когато броя на учениците в паралелка от I до ХII 

клас е не по-малко от 10 и при формиране на слети паралелки с не по-малко от 10 ученици от 

два класа. 

Изключенията по ал. 1, т. 2 и т. 3 се допускат с разрешение на финансиращия орган, 

ако са осигурени допълнителни средства за обезпечаване на учебния процес извън 

определените по единни разходни стандарти за съответната дейност. Размерът на 

допълнителните средства се определя, като разликата между норматива за минимален брой 

съгласно наредбата и действителния брой на учениците в паралелка се умножи по съответния 

единен разходен стандарт. 

Разрешението съгласно наредбата се издава по мотивирано искане на директора на 

училището, към което се прилага становище на началника на РУО – Стара Загора. 

Постъпили са мотивирани искания от директорите на:  СУ ”Христо Ботев” с. Братя 

Даскалови, ОУ ”Христо Ботев” с. Оризово, ОУ ”Г. С. Раковски” с.Партизанин, ОУ ”Д-р Петър 

Берон” с. Мирово, и ОУ ”П.  К. Яворов” с. Гранит. Самостоятелните и слетите паралелки под 

установения минимум с не по-малко от 10 ученици в училищата от Община Братя Даскалови са 

посочени в Приложение №1 

Съгласно чл. 11 от Наредба № 7 от 29.12.2000 г. за определяне броя на паралелките и 

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

градини и обслужващите звена (Загл. доп. - ДВ, бр. 27 от 2008 г.)   за  обезпечаване на учебния 

процес през учебната 2017/2018 г. са необходими допълнителни средства извън определените 

по единни разходни стандарти, посочени в Приложение № 2. 

 

           Иван Жеков – общински съветник, казва: 

- Искам да кажа, че на училищата ние трябва да помагаме и да правим всичко, което е по 

силите ни те да съществуват, макар и с малко по-малко от необходимия брой деца. Тук 

искам да вмъкна, че училището в Братя Даскалови е с нов директор и вече работейки с 

него виждам, че училището ще тръгне. Дай Боже да влезем и в списъка със защитените 

училища. Твърдо съм „за” това предложение. 

 

    Други изказвания не се направиха и ОбС взе следното 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 304 

    

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА във връзка с чл. 11 от Наредба № 7 от 

29.12.2000 г. за определяне броя на паралелките и групите и броя на учениците и на децата в 

паралелките и в групите на училищата, детските градини и обслужващите звена (Загл. доп. - 

ДВ, бр. 27 от 2008 г.) Общински съвет - Братя Даскалови реши: 

  1. Разрешава формирането на самостоятелни и слети паралелки под установения 

минимум с не по-малко от 10 ученици в училищата на територията на Община Братя Даскалови 

през учебната 2017/2018 г. съгласно Приложение № 1, неразделна част от решението. 

  2. Определя допълнителни средства за финансиране на самостоятелните и слетите 

паралелки под установения минимум с не по-малко от 10 ученици по единни разходни 
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стандарти в размер на  7 296 лв. / седем хиляди двеста деветдесет и шест лева/  съгласно 

Приложение № 2, неразделна част от решението. 

 3. Самостоятелните паралелки под установения минимум с не по-малко от 10 ученици 

в ОУ „Христо Ботев” с. Оризово,  няма да се финансират допълнително, на основание чл. 11, ал. 

4 и във връзка с чл. 11, ал. 3, т. 2 от Наредба № 7 от 29.12.2000 г. 

 

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

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

ТОЧКА  ТРЕТА 

 

Утвърждаване на изключение от минималната численост на учениците в паралелките на 

ОУ „П. К. Яворов” с. Гранит 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 е постъпила докладна записка от Сребка 

Проданова – директор на ОУ„П. К. Яворов” с. Гранит във връзка с възникнали нови 

обстоятелства относно числеността на паралелка в ОУ „П. К. Яворов” с. Гранит, а именно – 

отписване на ученик в пети клас от училището. Вследствие на това учениците остават 9 на 

брой, а не 10. Необходимо е да бъде сформирана самостоятелна паралелка V клас с 9 /девет/ 

ученици.  

 Съгласно чл. 11а, ал. 1 от Наредба № 7 от 29.12.2000 г. за определяне броя на 

паралелките и групите и броя на учениците и на децата в паралелките и в групите на 

училищата, детските градини и обслужващите звена (Загл. доп. - ДВ, бр. 27 от 2008 г.) 

самостоятелна или слята от два класа паралелка с по-малко от 10 ученици в 

общообразователните училища може да бъде формирана в особени случаи след разрешение на 

началника на регионалното управление 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. 2-6 от същата наредба.  

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

е първостепенен разпоредител с бюджет, разрешението за формиране на паралелка с по-малко 

от 10 ученици се издава по мотивирано искане на съответния първостепенен разпоредител с 

бюджет. 

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

осигуряване на допълнителни средства по ал. 1. 

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

2 226 лв. / две хиляди двеста двадесет и шест лева/. 

 

            Иван Жеков – общински съветник, взима думата за изказване: 

- Искам да споделя един факт, който е безспорен. Директорката на училището в село 

Гранит абсолютно винаги, когато аз съм поискал някаква информация по официален ред, 

за разлика от бившия директор на училището в Братя Даскалови, както и от директорите 

в Мирово и Партизанин, е откликвала. Един апел към председателката на комисията ни 

по образование – няма нужда да отиваме към Закона за достъп до обществена 

информация. Ние всички гледаме да работим училищата да са добре, да ги има и, с 

каквото може, да им помагаме. И когато децата през учебната година намалеят с 1 или 2 

бройки, ние да направим съответната актуализация и да повишим леко дофинансирането 
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със съответния процент в зависимост от това колко е общият брой на учениците в 

училището. 

 

       Други изказвания не се направиха и ОбС взе следното 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 305 

         
На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА и във връзка с чл. 11а от  Наредба № 7 от 

29.12.2000 г. за определяне броя на паралелките и групите и броя на учениците и на децата в 

паралелките и в групите на училищата, детските градини и обслужващите звена (Загл. доп. - 

ДВ, бр. 27 от 2008 г.)  Общински съвет - Братя Даскалови реши: 

 1. 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: V клас с 9 /девет / ученици. 

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

Братя Даскалови за обезпечаване на учебния процес извън определените по единни разходни 

стандарти за съответната дейност, изчислени по реда на чл. 11, ал. 2-6 от Наредба № 7 от 

29.12.2000 г. за определяне броя на паралелките и групите и броя на учениците и на децата в 

паралелките и в групите на училищата, детските градини и обслужващите звена (Загл. доп. - 

ДВ, бр. 27 от 2008 г.) в размер на 2 226 лв. / две хиляди двеста двадесет и шест лева/ 

 

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

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

ТОЧКА  ЧЕТВЪРТА 

 

Актуализиране на Списъка на средищните детски градини и училища и Списъка на 

защитените детски градини и защитените училища 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 пояснява, че на основание чл. 3, ал. 1 от Постановление № 128 

от 29.06.2017 г.  на Министерски съвет и чл. 5, ал. 1 от Постановление  № 121 от 23.06.2017 г. 

на Министерски съвет, Списъкът на средищните детски градини и училища и Списъка на 

защитените детски градини и защитените училища се актуализира ежегодно по мотивирано 

предложение на кмета на общината след решение на Общински съвет.  

 

Предвид гореизложеното, се предлага следното: 

 

I. В Списъка на средищните детски градини и училища да бъдат включени 

следните учебни заведения намиращи се на територията на община Братя Даскалови: 

 

1. СУ „Христо Ботев” с. Братя Даскалови, ул. „Камено” № 20 
 

  Мотивът за включване на училището в Списъка на средищните детски градини и 

училища е,  че в СУ „Христо Ботев” с. Братя Даскалови през учебната 2017/2018 година ще се 

обучават 23 деца в задължителна училищна възраст от населени места, в които няма училище и 

по тази причина биха отпаднали от образователната система.  
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 Броят на учениците и разстоянието по маршрутите в едната посока на пътуване 

са: 
 

 с. Православ – с. Верен – с. Медово – с. Марково – с. Братя Даскалови – пътуващи 5 

ученика. Дължина на маршрута – 18 км. Пътната мрежа е с асфалтова настилка в 

много добро състояние 
 

 с. Малко Дряново – с. Горно Ново село – с. Долно Ново село – с. Найденово – с. 

Братя Даскалови – 14 ученика. Дължина на маршрута – 33 км.  Пътната мрежа е с 

асфалтова настилка в много добро състояние 
 

 с. Сърневец – с. Съединение – с. Братя Даскалови – 4 ученика. Дължина на маршрута 

– 22 км. Пътната мрежа е с асфалтова настилка в много лошо състояние 

   

 Забележка: В маршрутите не са включени до 20% технологичен пробег съгласно 

чл. 45 от Наредбата за условията и реда за предоставяне на средства за компенсиране на 

намалените приходи от прилагането на цени за обществени пътнически превози по 

автомобилния транспорт, предвидени в нормативните актове за определени категории 

пътници, за субсидиране на обществени пътнически превози по нерентабилни автобусни 

линии във вътрешноградския транспорт и транспорта в планински и други райони и за 

издаване на превозни документи за извършване на превозите. 
 

 В изпълнение на чл. 3, ал. 4 и чл. 5, ал. 1 от Постановление № 128 от 29.06.2017 г.  на 

Министерски съвет в СУ „Христо Ботев” с. Братя Даскалови е осигурена целодневна 

организация на учебния процес, обедно хранене и безплатен транспорт. 

   

 2. ОУ „Христо Ботев” с. Оризово, ул. „Тракия” № 32 

  

 Мотивът за включване на училището в Списъка на средищните детски градини и 

училища е, че през учебната 2017/2018 година в ОУ „Христо Ботев” с. Оризово ще се обучават 

30 деца в задължителна училищна възраст от населени места, в които няма училище.  

 

 Броят на учениците и разстоянието по маршрута в едната посока на пътуване е: 
 

 с. Опълченец – с. Мирово – с. Плодовитово – с. Оризово – пътуващи 30 ученика. 

 Дължина на маршрута – 18 км. Пътната мрежа е с асфалтова настилка в добро състояние. 

 

 Забележка: В маршрута не са включени до 20% технологичен пробег съгласно чл. 

45 от Наредбата за условията и реда за предоставяне на средства за компенсиране на 

намалените приходи от прилагането на цени за обществени пътнически превози по 

автомобилния транспорт, предвидени в нормативните актове за определени категории 

пътници, за субсидиране на обществени пътнически превози по нерентабилни автобусни 

линии във вътрешноградския транспорт и транспорта в планински и други райони и за 

издаване на превозни документи за извършване на превозите.  
 

 В изпълнение на чл. 3, ал. 4 и чл. 5, ал. 1 от Постановление № 128 от 29.06.2017 г.  на 

Министерски съвет в ОУ „Христо Ботев” с. Оризово е осигурена целодневна организация на 

учебния процес, обедно хранене и безплатен транспорт. 

 

3. ОУ „Г. С. Раковски” с. Партизанин  
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Към 25.07.2017 г., ОУ „Г. С. Раковски” с. Партизанин не отговаря на изискванията за 

включване в Списъка на средищните детски градини и училища, тъй като пътуващите ученици 

през учебната 2017/2018 година са 8 на брой. Имайки предвид миграционните процеси, е 

възможно към началото на новата учебна година, изискуемият минимум от 10 ученика да бъде 

постигнат. 

 

 Броят на учениците и разстоянието по маршрута в едната посока на пътуване е: 
 

 с. Братя Даскалови – с. Горно Белево – с. Партизанин – пътуващи 8 ученика. 

Дължина на маршрута – 7 км. Пътната мрежа е с асфалтова настилка в добро състояние. 

 

 Забележка: В маршрута не са включени до 20% технологичен пробег съгласно чл. 

45 от Наредбата за условията и реда за предоставяне на средства за компенсиране на 

намалените приходи от прилагането на цени за обществени пътнически превози по 

автомобилния транспорт, предвидени в нормативните актове за определени категории 

пътници, за субсидиране на обществени пътнически превози по нерентабилни автобусни 

линии във вътрешноградския транспорт и транспорта в планински и други райони и за 

издаване на превозни документи за извършване на превозите.  
 

 В изпълнение на чл. 3, ал. 4 и чл. 5, ал. 1 от Постановление № 128 от 29.06.2017 г.  на 

Министерски съвет в ОУ „Г. С. Раковски” с. Партизанин е осигурена целодневна организация 

на учебния процес, обедно хранене и безплатен транспорт. 

 

 4. ДГ „Боряна”, филиал с. Найденово 

 

 Мотивът за включване на детското заведение в Списъка на средищните детски градини и 

училища е,  че в ДГ „Боряна”, филиал с. Найденово през учебната 2017/2018 година ще се 

обучават 16 деца. Броят на пътуващите от други населени места е 12, като 7 от тях са в 

задължителна предучилищна възраст.  

  

 Броят на децата и разстоянието по маршрутите в едната посока на пътуване са: 

 

 с. Малко Дряново – с. Горно Ново село – с. Долно Ново село – с. Найденово – пътуващи 

10 деца, от които 5 са в задължителна предучилищна възраст. Дължина на маршрута - 21 

км. Пътната мрежа е с асфалтова настилка в много добро състояние. 
 

 с. Сърневец – с. Съединение – с. Найденово – пътуващи 3 деца, от които 2 са в 

задължителна предучилищна възраст. Дължина на маршрута - 11 км. Пътната мрежа е с 

асфалтова настилка в много лошо състояние. 

 

 Забележка: В маршрутите не са включени до 20% технологичен пробег съгласно 

чл. 45 от Наредбата за условията и реда за предоставяне на средства за компенсиране на 

намалените приходи от прилагането на цени за обществени пътнически превози по 

автомобилния транспорт, предвидени в нормативните актове за определени категории 

пътници, за субсидиране на обществени пътнически превози по нерентабилни автобусни 

линии във вътрешноградския транспорт и транспорта в планински и други райони и за 

издаване на превозни документи за извършване на превозите. 
 

II. В Списъка на защитените детски градини и защитените училища на 

територията на община Братя Даскалови да бъдат включени следните учебни заведения:  
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1. СУ „Христо Ботев” с. Братя Даскалови, ул. „Камено” № 20 
 

  Мотивът за включване на СУ „Христо Ботев” с. Братя Даскалови в Списъка на 

защитените детски градини и защитените училища е,  че ако бъде закрито, 18 ученици от I до 

VII клас ще пътуват на разстояние по-голямо от 20 км. Най-близкото населено място с училище 

по смисъла на чл. 2, ал. 3 от Постановление № 121 от 23.06.2017 г.  на Министерски съвет се 

явява с. Партизанин.  

 Включването на училището в Списъка на защитените детски градини и защитените 

училища ще гарантира достъпа на децата до образование при най-благоприятни за тях условия. 

  

 2. ДГ „Боряна”, филиал с. Найденово 
  

 През учебната 2017/2018 г. в детското заведение  ще се обучават 16 деца. Броят на 

пътуващите от други населени места е 12, като от тях 7 са в задължителна предучилищна 

възраст. В случай че детската градина бъде закрита, 6 деца в задължителна предучилищна 

възраст ще трябва да пътуват на разстояние по-голямо от 20 км. Най-близкото населено място с 

учебно заведение, което организира задължително предучилищно образование по смисъла на 

чл. 1, ал. 3 от Постановление № 121 от 23.06.2017 г.  на Министерски съвет се явява с. Братя 

Даскалови.  

 Включването на детското заведение в Списъка на защитените детски градини и 

защитените училища ще гарантира достъпа на децата до образование при най-благоприятни за 

тях условия. 

 

          Иван Жеков – общински съветник, взима думата: 

- В изказването си искам да отбележа няколко факта. Най-напред да похваля, че за първи 

път чрез Постановление се дава възможност да имаме детски градини, които да бъдат 

средищни и защитени. И това го казвам, защото съм напълно наясно, че от този факт 

ние, като община, само можем да имаме полза. И аз, като колежката Катя Иванова, ще 

анонсирам една докладна, която смятам да внеса, само че за това ние да спазваме вече 

чл. 38, ал. 1 от Закона за предучилищното и училищното образование и училището в 

Братя Даскалови за следващата учебна година да бъде преобразувано, така че да 

отговаря на т. 2, тоест да е основно училище, в което има обучение от 1 до 7 клас, а не, 

както е сега по т. 5 – от 1 до 12 клас, а всички знаем, че от 8 до 12 няма никакво обучение 

и, редно е, да си отговорим на закона. Минавам на Постановленията. Към момента малко 

са нестигащите бройки, за да попадне училището в с. Партизанин в списъка. Надявам се 

за още две деца, докато дойде време за решение на комисията към Министерството на 

образованието и да имаме 10 деца, за да стане то също средищно. Г-н Филипов ме увери 

на комисиите, че е проведен разговор с Министерството на образованието и фактът, че 

ние сега го взимаме като решение ще улесни то да попадне в този списък. Искам да 

нахвърля само един лек проблем, който съм споменавал. Става дума за целодневната 

организация на учебния ден. Аз лично, като учител, съм привърженик на това. Няма да 

изброявам причините, защото ще си просроча времето с много, но за мен децата трябва 

да са в училище цял ден. Родителите са по-спокойни и децата ще бъдат обгрижени. 

Искам да изразя едно притеснение, понеже съм наясно с Постановление 128 от 29 юни и 

знам, че общината, когато си подаде документите, по чл.3, ал. 4, т. 1, тя ще подаде и 

информация за възможностите за осигуряване на целодневна организация на учебния 

ден и т. 2 – информация за възможностите за осигуряване на обедното хранене. И в 

училищата в Братя Даскалови, Партизанин и Оризово такива условия ние имаме. Искам 

да анонсирам какво ме смущава и да се съберем комисията по образование и да видим 

как ще намерим решение. От Оризово г-жа Иванова е казала, че няма постъпили 

заявления от ученици 5-7 клас, които да желаят да са в целодневна организация и го 
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оставям настрана. Ще кажа за училището в Братя Даскалови, че аз лично съм разговарял 

с родители и такова желание от тяхна страна има. Проведох разговори с бившата 

директорка и разбрах, че дори старши учителят, който беше назначен, в момента е 

освободен от длъжност, закрита е целодневната организация 5-7 клас. Искам да поясня, 

че един учител или старши учител в целодневна организация не натоварва бюджетите на 

училището. Средствата за издръжка, както за неговото възнаграждение, така и за 

разходите за децата, се дават отделно. Тоест има допълнителен единен разходен 

стандарт, който, при наличие на такава организация, влиза в училището. Ние да спестим 

целодневната организация, ние не спестяваме нищо. Какво установих аз – че проблемът 

бил в обедното хранене, защото училището поемало цялото обедно хранене. А защо 

родителят не поема една част – родителите имали желание. Но нямало ред, по който ние 

да им събираме парите. Доколкото знам в Черна гора такъв ред има и там родителите 

дават по някоя стотинка и това е най-нормалното нещо. Не може училището да поема 

целия обяд. Да вземем да се съберем, да извикаме новата директорка и този проблем 

някак да го разрешим. Получава се така, че брат и сестра, единият в 4 клас и ще получава 

целодневна организация, а другият трябва да си тръгне наобяд. Искам да кажа сумите в 

заключение – допълнителните суми, като съжалявам, че не сме в планински район, 

понеже там има коефициент и ще станат по-големи, но едно 19 хиляди за филиала и 29 

хиляди за училището трябва да ги вкараме тези суми за образованието.    

 

Радослава Колева – мл.експерт „Образование, култура и вероизповедания” в Община 

Братя Даскалови, казва: 

- Относно обедното хранене – аз не мисля, че това може да бъде само наше решение и 

наше добро пожелание. В Черна гора самият факт, че родителите ще доплащат част от 

цената, наложи касов апарат и други процедури, които малко или много усложняват 

нещата. Мисля, че това е по-скоро решение на директора на училището, отколкото наше. 

 

Катя Иванова – общински съветник, добавя: 

- Аз не съм много запозната със законите в образованието, но да попитам - това дали 

родителите са съгласни или не – не трябва ли да поеме училищното настоятелство 

някакъв ангажимент и да направи среща с родителите? Второ, един касов апарат не 

струва милиони. Ще чакаме дивидент от Тържището и общината ще го купи. Има един 

имот в Братя Даскалови, който в момента го отдаваме под наем, така че има варианти за 

касов апарат. Не е извинение той, а единствено среща на родителите с училищното 

настоятелство. Ние и да го решим, когато родителите не са съгласни, няма как да стане. 

 

       Други изказвания не се направиха и ОбС взе следното 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 306 

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА,  във връзка с чл. 3, ал. 1 от Постановление № 

128 от 29.06.2017 г. на Министерски съвет и чл. 5, ал. 1 от Постановление № 121 от 23.06.2017 

г. на Министерски съвет, Общински съвет - Братя Даскалови реши: 

1. Дава съгласие кметът на Община Братя Даскалови да внесе мотивирано предложение в 

Министерство на образованието и науката за включване в Списъка на средищните 

детски градини и училища за учебната 2017/2018 г. следните училища и детски градини 

намиращи се на територията на общината: 
 

 СУ „Христо Ботев” с. Братя Даскалови; 
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 ОУ „Христо Ботев” с. Оризово; 

 ОУ „Г. С. Раковски” с. Партизанин; 

 ДГ „Боряна”, филиал с. Найденово. 

 

2. Дава съгласие кметът на Община Братя Даскалови да внесе предложение в 

Министерство на образованието и науката за включване в Списъка със защитените 

детски градини и защитените училища за учебната 2017/2018 г. следните училища и 

детски градини намиращи се на територията на общината: 
 

 СУ „Христо Ботев” с. Братя Даскалови; 

 ДГ „Боряна”, филиал с. Найденово. 

 

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

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

ТОЧКА  ПЕТА 

 

Актуализация на инвестиционната програма  за  капиталови  разходи – м. август  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 уточнява, че 

поради неотложни нужди за поддържане на зелените площи в общината се предлага  

допълнително да бъдат включени в инвестиционната програма - закупуване на два броя 

моторни бензинови  коси . Средствата са от собствени приходи,  като се  намаля издръжката в 

дейност „Озеленяване”. 

Предложената промяна по параграфи в разходната част на бюджета, без да изменя общия 

му размер, е както следва: 

 

§ Дейност/ Наименование на параграфа Било Увеличение+ 

Намаление- 

Става 

 

 Разходи    

 2622 Озеленяване    

5205 Придобиване на стоп. инвентар 850 1670 2520 

1016 Вода, горива и енергия 4000 -870 3130 

1020 Външни услуги 1000 -800 200 

 

        Катя Иванова добавя, че на комисиите е изразила препоръка - това за шести път 

актуализация за две косачки, а първата актуализация на бюджета е като мине шестмесечие 

от приемането му. Не може за две косачки да правим актуализация. Има заявки от кметовете 

всяка година, когато се прави бюджета. Казва, че ако има приходи, може да се прави всеки 

месец актуализация. 

 

     Други изказвания не се направиха и ОбС взе следното 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 307 
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На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА, чл. 124, ал. 1, 2  и 4 от Закона за публичните 

финанси и чл. 36, ал.3 от Наредбата за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за 

местните дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане 

на  бюджета на Община Братя Даскалови, Общински съвет – Братя Даскалови реши: 

 

   1. Приема актуализираната инвестиционна програма на Община Братя Даскалови за 

2017 година в размер на  789802 лв.  съгласно  Приложение 1.         

 

Гласуваха поименно: 

1. Петко Михайлов Михайлов – „за” 

2. Катя Иванова Иванова – „за” 

3. Георги Минков Колев – „за” 

4. Иван Пенев Пенчев – „за” 

5. Стойка Минчева Василева – „за” 

6. Силвия  Чавдарова Иванова – „за” 

7. Иван Петров Иванов – „за” 

8. Таньо Стоянов Стоянов – „за”  

9. Никола Вълев Будаков – „за” 

             10. Стоян Колев Вълчев – „за”  

             11. Спас Запрянов Пеев – „за” 

             12. Иван Димитров Жеков – „против” 

             13. Радка Стоилова Караджова – „против” 

 

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

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

Иван Жеков – общински съветник, обяснява отрицателния си вот: 

- Убеден съм, че косачките са нужни. Докато дойде моят ред, видях, че предложението 

на кмета мина. Даже съм убеден, че са нужни още косачки и по други населени места. 

Но нека това наше гласуване против да подскаже, че с тези актуализации трябва да се 

подхожда по-сериозно. Ще върна лентата и ще кажа, че подобен дълготраен 

материален актив можем да придобием от Тържище Плодовитово и да не се налага 

актуализация. 

 

ТОЧКА  ШЕСТА 

 

Отпускане на еднократна финансова помощ на жител на с. Братя Даскалови   

                                   

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 казва, че в  

Общински съвет - Братя Даскалови е постъпило заявление с Вх. № 10-00-191/28.07.2017г. от 

Милена Пенева Минева от с. Братя Даскалови. Същата желае да й бъде отпусната еднократна 

финансова помощ за лечение на майка й Живка Колева Минева от с. Братя Даскалови, която е в 

много влошено здравословно състояние - страда от диабет, исхемичен мозъчен инсулт и е 

напълно сляпа. Към момента същата следва да бъде подложена на операция, поради това, че на 

24.07.2017г. след падане получава счупване на десния крак. Средствата, необходими за тази 

операция, са в размер на 1500 лв. 
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Към молбата си прилага за сведение: Удостоверение за доходи, Епикриза, Експертно 

решение на ТЕЛК.  

Катя Иванова добавя, че на комисиите е станало ясно кое е момичето и, че се нуждае от 

тези средства много. Решението от комисиите е размерът на отпуснатите средства да е колкото 

една минимална работна заплата, а именно 460 лв. 

 

    Други изказвания не се направиха и ОбС взе следното 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 308 

 

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 460 

(четиристотин и шестдесет) лева на Милена Пенева Минева от с. Братя Даскалови за лечение на 

майка й Живка Колева Минева от с. Братя Даскалови. 

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 СЕДМА 

 

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 разяснява, че 

в  Общински съвет - Братя Даскалови е постъпило заявление с Вх. № 10-00-189/26.07.2017г. от 

Ангел Дочев Иванов от с. Оризово. Същият желае да му бъде отпусната еднократна финансова 

помощ поради недостиг на парични средства и необходимост от възстановяване на къщата му, 

която е изгоряла. 

 

    Други изказвания не се направиха и ОбС взе следното 

  

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 309 

           

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 300 (триста) 

лева на Ангел Дочев Иванов от с. Оризово.  

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. 
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ТОЧКА ОСМА 

 

Дофинансиране на специализирания превоз на деца и ученици от Община Братя 

Даскалови, подлежащи на задължителна подготовка или задължително обучение през 

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 пояснява, че в съответствие с чл. 53, ал. 4 от Закона за 

предучилищното и училищното образование на децата и учениците, които подлежат на 

задължителна подготовка или на задължително обучение в населено място, в което няма детска 

градина или училище, осъществяващи предучилищна подготовка в съответната подготвителна 

група или обучение в съответния клас, се осигурява безплатен транспорт до детска градина или 

училище в най-близкото населено място на територията на общината или на съседна община.  

 Стойността на безплатните и по намалени цени пътувания се компенсира на 

превозвачите със средства от централния бюджет въз основа на регламентиран с 

Постановлението за изпълнение на държавния бюджет годишен лимит, предоставяни чрез 

общините, съгласно Наредбата за условията и реда за предоставяне на средства за 

компенсиране на намалените приходи от прилагането на цени за обществени пътнически 

превози по автомобилния транспорт, предвидени в нормативните актове за определени 

категории пътници, за субсидиране на обществени пътнически превози по нерентабилни 

автобусни линии във вътрешноградския транспорт и транспорта в планински и други райони и 

за издаване на превозни документи за извършване на превозите и Заповед на Министъра на 

образованието. Съгласно Заповед № РД 09-1038/29.07.2016 г. нормативът за цена на километър 

общ пробег за автомобили над 22 места е до 1.65 лв./км. с ДДС. 

Със Заповед № РД-324/14.07.2017 г. кметът на Община Братя Даскалови открива 

процедура по възлагане на обществена поръчка за избор на изпълнител за „Специализиран 

превоз на деца и ученици, подлежащи на задължителна подготовка или задължително обучение 

през учебната 2017/2018 година от Община Братя Даскалови”, съгласно утвърден маршрут по 

реда на чл. 187, ал. 1 от ЗОП, чрез събиране на оферти с обява. В  първоначално определения от 

Възложителя срок не постъпват оферти. Съгласно чл. 188, ал. 2 от ЗОП срокът е удължен с още 

3 дни. След изтичане на удължения срок също няма постъпили оферти.  

С Решение № РД-348/28.07.2017 г. на кмета на Община Братя Даскалови процедурата е 

прекратена. 

 

          Иван Жеков – общински съветник, взима думата за изказване: 

- Това, което казах и на комисиите – видно, че линията е неатрактивна, видно, че е нужна 

такава линия, за да се превозват децата и учениците. Да работим в посока да поискаме от 

Министерството на образованието и науката автобус, дано успеем. За да не се налага да 

изпадаме в такава ситуация не се явил един път и ние сме длъжни да му налеем 

дофинансиране. 

 

       Емил Филипов – зам.-кмет на Община Братя Даскалови, отговаря, че се работи в тази 

посока за осигуряване на превоз. 

 

  Други изказвания не се направиха и ОбС взе следното 

  

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 310 
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На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, във връзка с чл. 17, ал. 1, т. 3 от ЗМСМА 

Общински съвет - Братя Даскалови реши: 

1. Определя дофинансиране от местни приходи в размер на 0.50 лв. с ДДС за 

километър пробег за специализиран превоз на деца и ученици, подлежащи на 

задължителна подготовка или задължително обучение през учебната 2017/2018 

година от Община Братя Даскалови по утвърден маршрут: 

 

1. Маршрутно разписание  

1.1. Оризово – Плодовитово –  Мирово – Опълченец - Оризово - 18 км., час на тръгване 

06:50 часа; 

1.2. Оризово – Плодовитово –  Мирово – Опълченец - Оризово - 18 км., час на тръгване 

13.20 часа; 

1.3. Оризово – Плодовитово –  Мирово – Опълченец - Оризово - 18 км., час на тръгване 

17:00 часа. 

 

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

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

 

       Михаил Славов – кметски наместник на село Съединение, взима думата: 

- Тези автобуси, които минават през нашия район горе, ако имат свободни места, да 

вземат някои хора от населението. Предлагам за в бъдеще, като дойде време да карат, да 

взимат хората от селото, ако трябва с билет да си плащат. 

 

ТОЧКА ДЕВЕТА 

 

Промяна на вида на социалната услуга „Център за почасово предоставяне на услуги за 

социално включване в общността или в домашна среда“ 

 

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 на 17 септември 2015 г. Община Братя Даскалови 

сключи Договор № BG05M9OP001-2.002-0012-C001 за предоставяне на безвъзмездна 

финансова помощ за изпълнението на проект "С грижа за независим живот на територията на 

община Братя Даскалови" финансиран по Оперативна програма "Развитие на човешките 

ресурси" 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.  

 Стойността на подписания договор е в размер на 499 950,00 лв., а продължителността на 

проекта е 24 месеца, като дейностите по изпълнението му стартираха на 1 ноември 2015 г. и 

приключват на 31.10.2017 г. 

 По проекта се откри Център за почасово предоставяне на услуги за социално включване 

в общността или в домашна среда, намиращ се в сградата на ДГ „Детелина”, УПИ ІІІ-370, кв. 23 

от плана на с.Оризово, който ще се финансира до 31.10.2017 г. по Оперативна програма 

"Развитие на човешките ресурси" 2014-2020.  

 Съгласно гореспоменатия договор, Община Братя Даскалови има задължението да 

поддържа социалната услуга за срок не по-малко от 6 месеца. В тази връзка намерението на 

Общината е през месец септември 2017 г. да кандидатства за разкриване на Център за социална 

рехабилитация и интеграция като делегирана от държавата дейност, който да започне да 
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функционира през 2018 г. в сградата, в която се помещава Центъра за почасово предоставяне на 

услуги за социално включване в общността или в домашна среда. 

 Към момента Центъра за почасово предоставяне на услуги за социално включване в 

общността или в домашна среда е с капацитет 40 /четиридесет/ потребители. Намерението на 

Община Братя Даскалови е при промяната на вида на социалната услуга в  Център за социална 

рехабилитация и интеграция /ЦСРИ/ капацитета да се запази на 40 /четиридесет/ потребители 

на услугата. 

Предложението за промяна на вида на социалната услуга е надграждащо сега 

действащия проект „С грижа за независим живот на територията на Община Братя Даскалови”, 

финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, съфинансирана от 

Европейския съюз чрез Европейския социален фонд и ще се предоставя в общността.  

 Предоставянето на услугата ЦСРИ цели подкрепа на индивидуалното развитие, 

поддържане и придобиване на нови способности и самостоятелност на лица с различни вид и 

степен на увреждане, както и подкрепа на лица от различни рискови групи, чрез целенасочени 

дейности за интеграция и превенция на социалното изключване. Услугата включва 

разнообразни консултативни, терапевтични и рехабилитационни дейности, насочени към 

създаване, поддържане и разширяване на социалните умения, както и обучение за  водене на 

самостоятелен начин на живот.  

 Терапевтичните, консултативните и рехабилитационните дейности ще се осъществяват 

от специалисти, които съдействат и подкрепят потребителите и техните близки, посредством 

индивидуални и/или групови занимания. 

 Лицата ползват дейностите и програмите (индивидуални или групови) почасово – всеки 

ден или няколко пъти в седмицата/месеца в зависимост от индивидуалните им потребности.  

 Броят на лицата в групите е съобразен с възрастовите особености, потребностите им и 

възможностите на наличната материална база.  

 Освен в сградата на центъра, услугата ще да се предоставя и мобилно. Мобилната работа 

се предлага с цел по-широко обхващане на целевите групи и предотвратяване процеса на 

социално изключване, чрез използване ресурсите на услугата ЦСРИ. Мобилната работа се 

предлага в случаи, когато присъствието на потребителя в центъра е невъзможно по обективни 

причини.  

 За ползваните социални услуги потребителите на ЦСРИ, делегирани от държавата 

дейности, с изключение на децата, заплащат такса, в размер определен с Тарифата за таксите за 

социалните услуги, финансирани от Републиканския бюджет.  

Съгласно чл. 36в, ал. 1, т. 1 и ал. 3, т. 1 от Правилника за прилагане на Закона за 

социално подпомагане, след мотивирано решение на общинския съвет по предложение на 

директора на регионалната дирекция за социално подпомагане, изпълнителният директор на 

Агенцията за социално подпомагане разрешава промяната на вида на социалната услуга.  

Съгласно чл. 36в, ал. 2 от ППЗСП, предложението за промяна е в съответствие с 

годишния план за развитие на социалните услуги на община Братя Даскалови за 2018 г., приет с 

Решение № 253 от 31.03.2017 г. на Общински съвет Братя Даскалови. 

 

   Други изказвания не се направиха и ОбС взе следното 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 311 

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 23 от ЗМСМА и във връзка с чл. 36в, ал. 3, т. 1 от 

Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане, Общински съвет – Братя 

Даскалови реши: 
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1. Дава съгласие за промяна на вида на социалната услуга „Център за почасово 

предоставяне на услуги за социално включване в общността или в домашна среда“ с 

капацитет 40 /четиридесет/ потребители в „Център за социална рехабилитация и 

интеграция” с капацитет 40 /четиридесет/ потребители. 

 

2. Дава съгласие за предоставяне на помещения, представляващи част от сградата на ДГ 

„Детелина”, УПИ ІІІ-370, кв. 23 от плана на с. Оризово, в които да се помещава 

Центъра за социална рехабилитация и интеграция.  

 

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. 

 
       Петко Михайлов – председател на ОбС, обявява 10 минути за почивка. След това 

заседанието продължава по дневния ред. 

 

ТОЧКА ДЕСЕТА 

 

Актуализиране на Общинска стратегия за развитие на социалните услуги в община 

Братя Даскалови 2016-2020 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 тази докладна е във връзка с предходната. 

  

   Други изказвания не се направиха и ОбС взе следното 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 312 

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 12 от Закона за местното самоуправление и местната 

администрация, във връзка с чл. 19, ал. 2 от Закона за социално подпомагане и чл. 36б, ал. 1 от 

Правилника за прилагане на Закона за социалното подпомагане, Общински съвет - Братя 

Даскалови реши: 
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1. Актуализира Общинска стратегия за развитие на социалните услуги в Община Братя 

Даскалови (2016-2020г.) 

 

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

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

ТОЧКА ЕДИНАДЕСЕТА 

       

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

Даскалови в извънредно заседание на Общо събрание на Асоциацията по В и К на 

обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и Канализация”  ЕООД - Стара 

Загора 

 

Докладва: Иван Танев – кмет на общината 

 

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

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

29 септември 2017 г. Областният управител, в качеството му на Председател на Асоциация по 

ВиК на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация” ЕООД - Стара 

Загора, свиква извънредно заседание на Общото събрание на Асоциацията при следния дневен 

ред: 

 

1. Приемане на решение за препоръчителния размер на вноската на държавата в 

бюджета на Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от 

„Водоснабдяване и канализация” ЕООД - Стара Загора, за 2018 г. в размер на 

15 000 лв. 

2. Разни. 

 

Към докладната записка са приложени писмените материали, свързани с дневния ред на 

заседанието на Общото събрание на Асоциацията. 

  

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

мандат и съгласуване на позицията на представителя на Община Братя Даскалови в 

извънредното заседание на Общото събрание на Асоциацията по В и К на обособената 

територия, обслужвана от „Водоснабдяване и Канализация” ЕООД - Стара Загора.  

 

          Други изказвания не се направиха и ОбС взе следното 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 313 

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

1, ал. 3 и ал. 5 от Закона за водите и чл. 5, ал. 5 и ал. 6 от Правилника за организацията и 

дейността на асоциациите по водоснабдяване и канализация, Общински съвет – Братя 

Даскалови реши: 

 І. Определя в заседанието на Общото събрание на Асоциацията по В и К на обособената 

територия, обслужвана от „Водоснабдяване и Канализация” ЕООД - Стара Загора, свикано на 

29.09.2017 г., Община Братя Даскалови да се представлява от Галина Атанасова Радева – зам.-

кмет на Община Братя Даскалови. 
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ІІ. По точка1: Приемане на решение за препоръчителния размер на вноската на държавата в 

бюджета на Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и 

канализация” ЕООД - Стара Загора, за 2018 г. в размер на 15 000 лв. – представителят на 

Община Братя Даскалови да гласува „за“. 

По точка 2: Разни - представителят на Община Братя Даскалови да гласува по негова преценка 

„за“, „против“ или „въздържал се“. 

 

Гласуваха поименно: 

1. Петко Михайлов Михайлов – „за” 

2. Катя Иванова Иванова – „за” 

3. Георги Минков Колев – „за” 

4. Иван Пенев Пенчев – „за” 

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 ДВАНАДЕСЕТА 

 

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

провеждане на търг 

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 казва, че 

Общински съвет вече е гласувал за този имот и е даден на споменатото в докладната лице като 

на физическо лице. Понеже общински имот не може да бъде преотдаван, той иска да му се 

прекрати договора като физическо лице по взаимно съгласие и да му бъде предоставен на 

фирмата, на която той е управител - „Законов 44” ООД . 

 

          Други изказвания не се направиха и ОбС взе следното 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 314 

 

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

Даскалови отменя свое Решение № 254 по Протокол 22/31.03.2017 година. 

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

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

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

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

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

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

№3005/18.06.2015г. на цена 24.00 лева на                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

декар годишен наем на  „ Законов 44” ООД  гр.Асеновград с ЕИК 204211395, представлявано от 

Янко Ангелов Янков от с.Гранит, община Братя Даскалови.             

                 ІІІ. Упълномощава кмета на общината да сключи договор със „ Законов 44” ООД  

гр.Асеновград с ЕИК 204211395 за срок 10 стопански години, считано от датата на подписване 

на договора. 

 

Гласуваха поименно: 

1. Петко Михайлов Михайлов – „за” 

2. Катя Иванова Иванова – „за” 

3. Георги Минков Колев – „за” 

4. Иван Пенев Пенчев – „за” 

5. Стойка Минчева Василева – „за” 

6. Силвия  Чавдарова Иванова – „за” 

7. Иван Петров Иванов – „за” 

8. Таньо Стоянов Стоянов – „за”  

9. Никола Вълев Будаков – „за” 

             10. Стоян Колев Вълчев – „за”  

             11. Спас Запрянов Пеев – „за” 

             12. Иван Димитров Жеков – „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 ТРИНАДЕСЕТА 

 

Отдаване под наем на общинска земеделска земя в землището на с. Братя Даскалови без 

провеждане на  търг 

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 казва, че 

Община Братя Даскалови е собственик на имот № 039001 – Изоставена нива от IХ-та /девета/ 

категория с площ от 6,728 дка в местността „Вехти лозя” по КВС на с.Братя Даскалови. 

Постъпило е заявление с Вх.№ 94-00-393/02.08.2017 година от Донка Иванова Стратева от 

с.Братя Даскалови за наемане на имота за срок 10 години.  Описаният по- горе  имот от 

възстановяването му на общината до настоящия момент не е обработван и не е отдаван под 

наем или аренда  поради липса на интерес.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

         Катя Иванова добавя, че на комисиите е обяснила къде се намира имотът. Пояснява, че 

Донка Стратева има животни и най-вероятно ще го използва като пасище или за някоя фуражна 

култура. 

 

         Други изказвания не се направиха и ОбС взе следното 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 315 
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             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  ІV. ОПИСАНИЕ НА 

ИМОТИТЕ, КОИТО ОБЩИНАТА ИМА НАМЕРЕНИЕ ДА ПРЕДЛОЖИ ПОД НАЕМ 

БЕЗ ТЪРГ – НОВА ТОЧКА  4. Имот № 039001 – Изоставена нива от IХ-та /девета/ категория 

с площ от 6,728 дка в местността „Вехти лозя” по КВС на с.Братя Даскалови.                   

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

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

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

провеждане на търг за срок 10 стопански години на имот № 039001 – Изоставена нива от IХ-та 

/девета/ категория с площ от 6,728 дка в местността „Вехти лозя” по КВС на с.Братя Даскалови  

при граници: Север - Имот № 000730 – Полски път,  Изток - Имот № 000725 – Полски път, Юг - 

Имот № 000002 – Населено място  и  Запад - Имот № 000002 – Населено място, съгласно АЧОС 

№3497/30.05.2016г. на цена 10.00 лева на                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

декар годишен наем на  Донка Иванова Стратева от с.Братя Даскалови.     

             ІІІ. Упълномощава кмета на общината да сключи договор с Донка Иванова Стратева от 

с.Братя Даскалови за срок 10 стопански години, считано от датата на подписване на договора. 

 

Гласуваха поименно: 

1. Петко Михайлов Михайлов – „за” 

2. Катя Иванова Иванова – „за” 

3. Георги Минков Колев – „за” 

4. Иван Пенев Пенчев – „за” 

5. Стойка Минчева Василева – „за” 

6. Силвия  Чавдарова Иванова – „за” 

7. Иван Петров Иванов – „за” 

8. Таньо Стоянов Стоянов – „за”  

9. Никола Вълев Будаков – „за” 

             10. Стоян Колев Вълчев – „за”  

             11. Спас Запрянов Пеев – „за” 

             12. Иван Димитров Жеков – „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 ЧЕТИРИНАДЕСЕТА 

 

Отдаване под наем на общинска земеделска земя в землището на с.Братя Даскалови на 

търг 

 

Докладва: Иван Танев – кмет на общината 

 

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

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

докладната е същата, както предходната. Имотът е необходим за фуражни култури най-

вероятно. 

 

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

№ 316 

 
                  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  ІІІ. ОПИСАНИЕ НА 

ИМОТИТЕ, КОИТО ОБЩИНАТА ИМА НАМЕРЕНИЕ ДА ПРЕДЛОЖИ ПОД НАЕМ НА 

ТЪРГ – НОВА ТОЧКА  28. Имот № 038010 – Изоставена нива от IХ-та /девета/ категория с 

площ от 55.091 дка в местността „Костов връх” по КВС на с.Братя Даскалови 

                   ІІ. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА , чл. 24а, ал. 5 от ЗСПЗЗ  във връзка с 

чл. 5 от Наредбата за стопанисване и управление на земеделските земи от ОПФ на Община 

Братя Даскалови, Общински съвет дава съгласието си за предоставяне под наем на явен 

публичен търг за срок 10 стопански години на имот № 038010 – Изоставена нива от IХ-та 

/девет/ категория с площ от 55.091 дка в местността „Костов връх” по КВС на с.Братя 

Даскалови  при граници: Север - Имот № 000261 – Дере,  Изток - Имоти № 000719, № 000720 и 

№ 000722 – Полски пътища, Юг - Имоти  № 000730  – Полски път и № 038009 – Изоставена 

нива  и  Запад - Имоти № 000002 – Населено място и № 000718 – Полски път , съгласно АЧОС 
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декар годишен наем . 

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

спечелилия търга участник.  

 

Гласуваха поименно: 

1. Петко Михайлов Михайлов – „за” 

2. Катя Иванова Иванова – „за” 

3. Георги Минков Колев – „за” 

4. Иван Пенев Пенчев – „за” 

5. Стойка Минчева Василева – „за” 

6. Силвия  Чавдарова Иванова – „за” 

7. Иван Петров Иванов – „за” 

8. Таньо Стоянов Стоянов – „за”  

9. Никола Вълев Будаков – „за” 

             10. Стоян Колев Вълчев – „за”  

             11. Спас Запрянов Пеев – „за” 

             12. Иван Димитров Жеков – „за” 

             13. Радка Стоилова Караджова – „за” 

  

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

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

 

ТОЧКА ПЕТНАДЕСЕТА 

 

Отдаване под наем на помещениe в УПИ І-250 в кв. 47 по плана на с.Черна гора и 

помещение в УПИ ХІV, кв. 1 по плана на с.Плодовитово на публичен търг и определяне 

на първоначална тръжна цена 

Докладва: Иван Танев – кмет на общината 

 

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

комисията по „Икономическо  и финансово развитие, европейски проекти”, която обяснява, че 
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Община Братя Даскалови е собственик на 1/3 идеална част от търговска сграда /помещение/  в 

УПИ І-250 в кв. 47 по плана на с.Черна гора и помещение /склад/ в УПИ ХІV, кв. 1 по плана на 

с.Плодовитово – частна общинска собственост . До момента имотът в село Черна гора е отдаден 

под наем. Наемателят на помещението е известил общината за прекратяване на договора си по 

взаимно съгласие, считано от 01.10.2017 година. В село Плодовитово имотът не е отдаван до 

сега под наем.  

 

         Други изказвания не се направиха и ОбС взе следното 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 317 

 
           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  ІІІ. ОПИСАНИЕ НА 

ИМОТИТЕ, КОИТО ОБЩИНАТА ИМА НАМЕРЕНИЕ ДА ПРЕДЛОЖИ ПОД НАЕМ НА 

ТЪРГ – НОВИ ТОЧКИ  26. Помещение за търговска дейност с площ от 100 кв.метра в УПИ І-

250 в кв. 47 по плана на с.Черна гора и 27. Складово помещение  с площ от 48 кв.метра в УПИ 

ХІV в кв. 1 по плана на с.Плодовитово 

ІІ. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА , чл. 14, ал. 2 и ал. 8 от ЗОС, Общински 

съвет - Братя Даскалови дава съгласието си за отдаване под наем на явен публичен търг на: 

1. Складово помещение  с площ от 48  кв.метра в УПИ ХІV в кв.1 по плана на с.Плодовитово и 

определя първоначална тръжна цена 22.50 лева месечен наем без ДДС за срок 10 години. 

2. Помещениe в УПИ І-250 в кв.47 по плана на с.Черна гора с площ от 100 квадратни метра за 

срок 10 години на първоначална тръжна цена 170.00 лева месечен наем без ДДС, считано от 

01.10.2017 година. 

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

спечелилите търга участници. 

 

Гласуваха поименно: 

1. Петко Михайлов Михайлов – „за” 

2. Катя Иванова Иванова – „за” 

3. Георги Минков Колев – „за” 

4. Иван Пенев Пенчев – „за” 

5. Стойка Минчева Василева – „за” 

6. Силвия  Чавдарова Иванова – „за” 

7. Иван Петров Иванов – „за” 

8. Таньо Стоянов Стоянов – „за”  

9. Никола Вълев Будаков – „за” 

             10. Стоян Колев Вълчев – „за”  

             11. Спас Запрянов Пеев – „за” 

             12. Иван Димитров Жеков – „за” 

             13. Радка Стоилова Караджова – „за” 

  

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

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

 

ТОЧКА ШЕСТНАДЕСЕТА 
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Отдаване под наем на 2 броя складови помещения в УПИ ХІV в кв. 1 по плана на 

с.Плодовитово на публичен търг и определяне на първоначална тръжна цена 

 

Докладва: Иван Танев – кмет на общината 

 

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

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

предложеното решение в докладната. 

 

Никола Будаков – общински съветник, взима думата: 

- Имам предложение първоначалната тръжна цена за тези складове да бъде намалена, 

понеже е завишена двойно спрямо наемната цена досега. Тоест – първият склад вместо 

78,00 лева първоначална тръжна цена, да бъде 40,00 лв., а вторият – вместо 157,00 лв., да 

е 80 лв. В момента ми се вижда първоначалната цена висока, те отиват на търг и може да 

стане и 500 лв. 

 

Иван Пенчев – общински съветник, казва, че има специалисти, които са определили тези 

цени. 

 

Иван Жеков – общински съветник, добавя: 

- Още на комисиите аз изтъкнах това си опасение. Дадох пример с училищните земи в 

Мирово. Началната цена нека е по-ниска. То когато има интерес и, когато тръгне търгът 

да се наддава, какви са притесненията, може да стигне тази цена и 1000 лв. Дайте 

наистина да тръгваме от по-ниски нива да не стане като в Малък дол да няма кой да се 

яви. Това е начална цена, какво пречи да е по-ниска. На мен ми се струва, че в някои 

населени места се вдигат цените. Предложението на г-н Будаков е напълно резонно, 

подкрепям го. Вие трябва да го подложите на гласуване. 

 

Петко Михайлов – председател на ОбС, отговаря, че за 156 кв.м. първоначална тръжна 

цена 78,00 лева месечен наем без ДДС е смешно. Добавя, че специалистът общинска 

собственост ще дойде всеки момент, за да обясни как се определят цените. 

 

Венета Иванова – гл. специалист „Общинска собственост” в Община Братя Даскалови, 

се присъединява към заседанието на Общински съвет и взима думата за обяснение: 

- Има гласувана тарифа от Общинския съвет. По тази тарифа сме се опитвали тези 

помещения да ги даваме. Цените бяха много високи и навремето хората отказваха. Има 

решение преди 10 години да бъдат отдадени на цена 25 стотинки на кв.м. Мисля, че на 

комисии го разисквахме и се каза това. Нормално е след 10 години наемът да бъде двоен. 

По Наредбата на Общински съвет наемът щеше да бъде доста по-висок. В Партизанин 

цената е 70 стотинки по тарифа. Просто по този начин обричаме помещенията да не се 

наемат и да се рушат.  

 

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

Никола Будаков, което пидобива следния окончателен вариант: наемните цени да са, както до 

сега – 25 стотинки на кв.м. Първият склад, вместо 78,00 лева първоначална тръжна, става 39,00 

лв., а вторият – вместо 157,00 лв., да е 78,50 лв. 

Гласуваха поименно: 

1. Петко Михайлов Михайлов – „против” 

2. Катя Иванова Иванова – „против” 
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3. Георги Минков Колев – „въздържал се” 

4. Иван Пенев Пенчев – „против” 

5. Стойка Минчева Василева – „против” 

6. Силвия  Чавдарова Иванова – „против” 

7. Иван Петров Иванов – „въздържал се” 

8. Таньо Стоянов Стоянов – „за”  

9. Никола Вълев Будаков – „за” 

             10. Стоян Колев Вълчев – „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” – 6, 

„против” – 5, „въздържал се” – 2. Не се приема предложението. 

 

            Други изказвания не се направиха и ОбС взе следното 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 318 

 

І. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА , чл. 14, ал. 2 и ал. 8 от ЗОС, Общински 

съвет - Братя Даскалови дава съгласието си за предоставяне под наем на явен публичен търг два 

броя помещения /складове/ в УПИ ХІV, кв. 1 по плана на с. Плодовитово за срок 10 години 

както следва: 

 

1. Склад с площ от 156 кв.м. на първоначална тръжна цена 78,00  лева месечен наем без 

ДДС. 

2. Склад с площ от 314 кв.м. на първоначална тръжна цена 157,00 лева месечен наем без 

ДДС. 

 

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

търга участник. 

 

Гласуваха поименно: 

1. Петко Михайлов Михайлов – „за” 

2. Катя Иванова Иванова – „за” 

3. Георги Минков Колев – „за” 

4. Иван Пенев Пенчев – „за” 

5. Стойка Минчева Василева – „за” 

6. Силвия  Чавдарова Иванова – „за” 

7. Иван Петров Иванов – „за” 

8. Таньо Стоянов Стоянов – „за”  

9. Никола Вълев Будаков – „против” 

             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” – 8, 

„против” – 3, „въздържал се” – 2. Приема се. 
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ТОЧКА СЕДЕМНАДЕСЕТА 

 

Отдаване под наем на УПИ І в кв.85 по плана на с.Оризово без провеждане на търг 

 

Докладва: Иван Танев – кмет на общината 

 

Петко Михайлов – председател на ОбС, казва, че от първоначално представената 

докладна отпада Опълченец, понеже е пасище. Дава думата на Катя Иванова – председател на 

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

В Община Братя Даскалови е постъпило Заявление с Вх.№ 53-00-193/24.07.2017 година от 

„Ифраструктурно строителство” АД , ЕИК 203676249 със седалище гр.София в качеството му 

на изпълнител на на обект с предмет „Рехабилитация на железопътна инфраструктура по 

жп.линия Пловдив – Бургас – Фаза 2 „ по обособена позиция  „ Рехабилитация на железопътен 

участък Скутаре – Оризово” за отдаване под наем на УПИ І в квартал 85, с площ от 13750 кв.м. , 

съгласно ПУП на с.Оризово, одобрен със Заповед  № 126/04.10.1995 година. „Ифраструктурно 

строителство” АД, ЕИК 203676249 със седалище гр.София има сключен договор с 

Националната железопътна компания за възлагане на обекта с договор от 07.11.2016 година. 

Във връзка с изпълнението на ремонтно-строителните дейности на обекта елемент на 

техническата инфраструктура на изпълнителя на обекта „Ифраструктурно строителство” АД , е 

необходимо за временно използване на спомагателна и допълнителна площадка  в село 

Оризово. 

Община Братя Даскалови е посочила като подходящ терен: УПИ І в кв.85 по плана на 

с.Оризово – частна общинска собственост съгласно АЧОС № 5598/28.07.2017 година. 

 

         Други изказвания не се направиха и ОбС взе следното 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 319 

 

       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 ІV. ОПИСАНИЕ НА 

ИМОТИТЕ, КОИТО ОБЩИНАТА ИМА НАМЕРЕНИЕ ДА ПРЕДЛОЖИ ПОД НАЕМ 

БЕЗ ТЪРГ – НОВА ТОЧКА: 

     3.  УПИ І в квартал 85 по плана на с.Оризово с площ от 13750 кв.м.  

       ІІ. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА , чл. 14, ал. 6 и ал. 7 от ЗОС  по искане 

на„Ифраструктурно строителство” АД, ЕИК 203676249, със седалище гр.София в качеството му 

на изпълнител на ремонтно-стоителните дейности на обект с предмет „Рехабилитация на 

железопътна инфраструктура по жп.линия Пловдив – Бургас – Фаза 2 „ по обособена позиция  

„Рехабилитация на железопътен участък Скутаре – Оризово”, елемент на техническата 

инфраструктура, Общински съвет дава съгласието си за предоставяне под наем без търг за 

временно използване за спомагателни и допълнителни площадки  за срок  1 година УПИ І, кв. 

85 по плана на с.Оризово с площ от 13750 кв.м. на цена от 400 лева годишен наем без ДДС за 

целия имот, като задължава наемателя след приключване на ремонтно-стоителните дейности и 

изтичане на срока по договора да предаде имота за ползване по предназначение. 

         ІІІ. Упълномощава кмета на общината да сключи договор с „Ифраструктурно 

строителство” АД, ЕИК 203676249, със седалище гр.София за срок 1 година, считано от датата 

на подписване на договора. 
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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 – „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 ОСЕМНАДЕСЕТА 

 

Продажба на имоти № 000080 – Друга селскостопанска територия с площ от 0.829 дка и 

№ 000136 - Друга селскостопанска територия с площ от 33.582 дка по КВС на с.Малко 

Дряново на явен 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 пояснява, че 

Община Братя Даскалови е собственик на имоти № 000080 – Друга селскостопанска територия 

с площ от 0.829 дка и № 000136 - Друга селскостопанска територия с площ от 33.582 дка по 

КВС на с.Малко Дряново - частна общинска собственост, съгласно АЧОС № 3600/26.10.2016 

година и АЧОС № 557/19.03.2009 година. До настоящия момент имотите не са отдавани под 

наем поради липса на интерес и пустеят. Към имотите има проявен интерес за закупуването им. 

Имот № 000080 - 0.829 дка - Друга селскостопанска територия по КВС на с.Малко Дряново е 

включен в Програмата за управление и разпореждане с общинско имущество на Община Братя 

Даскалови за 2017 година в точка ІІ.Б.1. Другият имот № 000136 - 33.582 дка по КВС на 

с.Малко Дряново не е част от програмата на общината. 

 

Стоян Вълчев – общински съветник, пита Катя Иванова – общински съветник, какво 

означава друга селскостопанска територия. Катя Иванова отговаря, че това са храсти, чукари и 

други, но си е земеделска земя, не е с променено предназначение. 

 

         Други изказвания не се направиха и ОбС взе следното 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 320 

 

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

собственост и чл. 6, ал. 1 от  Наредбата  за реда за придобиване, управление и разпореждане с 
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общинско имущество, Общински съвет  актуализира Програмата  за управление и разпореждане 

с имоти общинска собственост на Община Братя Даскалови за 2017 година като включва в: ІІ. 

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 7.: Имот № 000136 – Друг селскостопански терен с площ от 33.582 дка в местността 

„…………”по КВС на с.Малко Дряново. 

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, Общински съвет - Братя Даскалови дава съгласието си 

за продажба на явен публичен търг на имот № 000080 – Друга селскостопанска територия с 

площ от 0.829 дка по КВС на с.Малко Дряново - частна общинска собственост, съгласно АЧОС 

№ 3600/26.10.2016 година и определя първоначална тръжна цена в размер на 1190.00 /Хиляда 

сто и деветдесет/ лева без ДДС за имота и № 000136 - Друга селскостопанска територия с площ 

от 33.582 дка по КВС на с.Малко Дряново - частна общинска собственост, съгласно  АЧОС № 

557/19.03.2009 година и определя първоначална тръжна цена в размер на 47 000.00 

/четиридесет и седем хиляди/ лева без ДДС за имота. 

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 – „против” 

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” – 12, 

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

 

ТОЧКА ДЕВЕТНАДЕСЕТА 

 

Продажба на имот № 000138 – Друг селскостопански терен с площ от 0.197 дка по КВС на 

с.Малко Дряново  без  търг и  определяне на 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 пояснява, че 

Община Братя Даскалови е собственик на имот № 000138 – Друга селскостопанска територия с 

площ от 0.197 дка по КВС на с.Малко Дряново - частна общинска собственост, съгласно АЧОС 

№ 3602/26.10.2016 година. В имота има Трансформаторен пост с площ от 9 кв.м., собственост 

на „Тракия-РМ” ЕООД гр.Пловдив, с ЕИК 115010446, съгласно Постановление на АДВ гр. 
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Пловдив № 49042/2002/000067/02.02.2009 година. Към имота има проявен интерес за 

закупуването на прилежащия терен към сградата-трафопост от „Тракия-РМ” ЕООД гр.Пловдив 

със Заявление с Вх.№ 94-00-237/21.06.2017 година. Имотът е включен в Програмата за 

управление и разпореждане с общинско имущество на Община Братя Даскалови за 2017 година 

в точка ІІ.Б.3. 
 

         Други изказвания не се направиха и ОбС взе следното 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 321 

 

      1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 35, ал. 3 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 имот № 000138 – 

Друга селскостопанска територия с площ от 0.197 дка по КВС на с.Малко Дряново - частна 

общинска собственост, съгласно АЧОС № 3602/26.10.2016 година на „Тракия-РМ” ЕООД 

гр.Пловдив с ЕИК 115010446 и определя цена в размер на 285.00 /Двеста осемдесет и пет/ лева 

без ДДС. 

       2. Упълномощава кмета на общината да  сключи договор за продажба на имота. 

 
Гласуваха поименно: 

1. Петко Михайлов Михайлов – „за” 

2. Катя Иванова Иванова – „против” 

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” – 12, 

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

 

ТОЧКА ДВАДЕСЕТА 

 

Отдаване под наем на имот № 049002 – Дворно място с площ от 1.308 дка в едно с 

построената в него къща  за отдих и почивка на явен публичен търг и определяне на 

първоначална тръжна цена 

 

Докладва: Иван Танев – кмет на общината 

 

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

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

Община Братя Даскалови е постъпило искане от „Ем Джи Инвест БГ” ООД  гр.Стара Загора, 

ЕИК 202552031, с Вх.№ 53-00-238/14.08.2017 година за отдаване под наем на имот № 049002 – 
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Дворно място с площ от 1.308 дка в едно с построената в него къща  за отдих и почивка по КВС 

на с.Партизанин. За този обект на общината годишно прави разходи в размер на 16683 лева 

/2016г./, а приходите от него са минимални – за същата година – 505 лева. 

Видно е от посочените цифри, че общината търпи загуби от тази своя дейност. 

Община Братя Даскалови е собственик на имота съгласно АЧОС № 79/02.07.2000 година 

и АЧОС № 1086/ 17.04.2012 година. 

 

        Иван Жеков – общински съветник, взима думата: 

- Тук също ще заявя, за да влезе и в протокола, че тази начална цена на мен ми се вижда 

висока. Евентуалният нов наемател само от разходите, от които ни оттърва, си струва 

цената му да е по-ниска. Ако има възможност, предлагам да се намали със 100 лв. 

 

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

г-н Жеков за намаляне на първоначалната тръжна цена със 100 лв. 

 

Гласуваха поименно: 

1. Петко Михайлов Михайлов – „против” 

2. Катя Иванова Иванова – „против” 

3. Георги Минков Колев – „против” 

4. Иван Пенев Пенчев – „против” 

5. Стойка Минчева Василева – „против” 

6. Силвия  Чавдарова Иванова – „против” 

7. Иван Петров Иванов – „против” 

8. Таньо Стоянов Стоянов – „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” – 6, 

„против” – 7, „въздържал се” – 0. Не се приема предложението. 

 

          Други изказвания не се направиха и ОбС взе следното 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 322 

 

           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 ІІІ. ОПИСАНИЕ НА 

ИМОТИТЕ, КОИТО ОБЩИНАТА ИМА НАМЕРЕНИЕ ДА ПРЕДЛОЖИ ПОД НАЕМ НА 

ТЪРГ – НОВА ТОЧКА: 29. Имот № 049002 – Дворно място с площ от 1.308 дка в едно с къща  

за отдих и почивка с площ от 120 кв.м. застроена площ и стопанска сграда с площ от 40 кв.м. по 

КВС на с.Партизанин. 

        ІІ. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 14, ал. 2 от ЗОС Общински съвет - Братя 

Даскалови дава съгласието си за отдаване под наем на явен публичен  търг на имот № 049002 – 

Дворно място с площ от 1.308 дка в едно с построената в него къща  за отдих и почивка с площ 
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от 120 кв.м. застроена площ и стопанска сграда с площ от 40 кв.м. по КВС на с.Партизанин за 

срок 10 години и определя първоначална тръжна цена 350.00 лева месечен наем без ДДС. 

Община Братя Даскалови запазва правото си за безвъзмездно ползване на имота със 

сградите при необходимост.  

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

търга участник.  

 

Гласуваха поименно: 

1. Петко Михайлов Михайлов – „за” 

2. Катя Иванова Иванова – „за” 

3. Георги Минков Колев – „за” 

4. Иван Пенев Пенчев – „за” 

5. Стойка Минчева Василева – „за” 

6. Силвия  Чавдарова Иванова – „за” 

7. Иван Петров Иванов – „за” 

8. Таньо Стоянов Стоянов – „за”  

9. Никола Вълев Будаков – „за” 

             10. Стоян Колев Вълчев – „въздържал се”  

             11. Спас Запрянов Пеев – „въздържал се” 

             12. Иван Димитров Жеков – „въздържал се” 

             13. Радка Стоилова Караджова – „въздържал се” 

 

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

„против” – 0, „въздържал се” – 4. Приема се. 

 

След изчерпване на дневния ред заседанието беше закрито в 12.00 часа. 

 

Иван Жеков – общински съветник, обявява, че има входирано питане към кмета на 

общината с входящ номер от 11.08. По Правилник на Общински съвет – чл. 81, ал.1 

председателят на Общински съвет обявява постъпилите питания в началото на всяко 

заседание. 

 

Петко Михайлов – председател на ОбС, му отговаря, че към него няма входирано нищо. 

Щом питането е към кмета, то кметът трябва да отговори. С това закрива заседанието. 

 

 

 

ПРОТОКОЛИСТ:______________                     ПРЕДСЕДАТЕЛ ОбС_____________                  

                  /Д.МИЧЕВА/             /П. МИХАЙЛОВ/ 


