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ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - БРАТЯ ДАСКАЛОВИ, ОБЛАСТ СТАРА ЗАГОРА 

 

 

 

П Р О Т О К О Л 

 

№ 28 

 

Днес, 29.09.2017г., 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 осмо 

заседание на Общински съвет - Братя Даскалови, свикано с Покана № 28 от 21.09.2017 

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

стопанство, програми и проекти” в Община Братя Даскалови 

4. Кольо Колев – управител на „Тържище с. Плодовидото” ЕООД 
5. Яна Колева - организатор дейности и вътрешен ред в „Тържище с. Плодовидото” ЕООД 

 

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

         

          Петко Михайлов – председател на ОбС, обяви проекта за дневен ред.  
 

   Никола Будаков – общински съветник, отправя предложение: 

-  Т. 12 от предложения дневен ред да стане т. 1. Мотивът ми е, че точката е много 

важна, във връзка с приходите на Борсата и трябва да бъде приоритет. Като втора 

точка предлагам Общински съвет да избере временна комисия, която подробно да се 

запознае с дейността на Борсата, сключените договори, правата и задълженията на 

управителя. Комисията в 30-дневен срок да внесе доклад в Общински съвет за своята 
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дейност. Предлагам комисията да бъде от 5 члена, като има по 1 представител на 

политическа сила от състава на Общинския съвет. Комисията да си избере 

председател с явно гласуване. 

 

     Петко Михайлов – председател на ОбС, подлага на гласуване първото процедурно 

предложение на г-н Будаков,а именно - т. 12 от предложения дневен ред да стане т. 1.  

 

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

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

 

               Петко Михайлов подлага на гласуване второто процедурно предложение на г-н 

Будаков, а именно – създаване на временна комисия от 5 члена. 

 

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

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

 

 Председателят на ОбС обявява, че временната комисия ще бъде избрана на комисия на 

Общински съвет, ще започне да работи, като си определи членовете. 

 

            Други предложения и допълнения не се направиха и ОбС прие следния 

 

ДНЕВЕН РЕД: 

 

1. Присъединяване на новострояща се складова сграда на  „Тържище село 

Плодовитово” ЕООД към мрежата на ЕВН България 

 

Докладва: Петко Михайлов – председател на ОбС 

 

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

                               

Докладва: Петко Михайлов – председател на ОбС 

 

3. Отпускане на еднократна финансова помощ на жител на с. Гранит   

                               

Докладва: Петко Михайлов – председател на ОбС 

 

4. Отпускане на еднократна финансова помощ на жител на с. Гранит   

                               

Докладва: Петко Михайлов – председател на ОбС 

 

5. Отпускане на еднократна финансова помощ на жител на с. Сърневец 

                               

Докладва: Петко Михайлов – председател на ОбС 

 

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

търг 
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Докладва: Иван Танев – кмет на общината 

 

7. Отдаване под аренда на имот № 000218 - Нива с площ от 7.766 дка от ІV-та категория в 

местността „Кабата”  по КВС  на с.Оризово без  провеждане на търг 

 

Докладва: Емил Филипов – зам.-кмет на общината 

 

8. Продажба на УПИ ІІІ-961  в квартал 83 с площ от 994 кв.м. по плана на с.Оризово – частна 

общинска собственост – прилежащ терен към жилищната сграда на Ангел Дженев Ангелов  

 

Докладва: Иван Танев – кмет на общината 

 

9. Одобряване актуализирана бюджетна прогноза  на община Братя Даскалови за периода 2018-

2020 година за постъпленията от местни приходи и разходите за местни дейности  

 

Докладва: Иван Танев – кмет на общината 

 

10. Приемане  отчета  за касово изпълнение на бюджета за периода 01.01.2017 год. – 30.06.2017 

год. 

Докладва: Иван Танев – кмет на общината 

 

11. Отчет на Иван  Стоянов Танев,  кмет на Община Братя Даскалови, за изпълнение решенията 

на Общински съвет - Братя Даскалови за второто полугодие на 2016 г. 

 

Докладва: Иван Танев – кмет на общината 

12. Разрешение за изработване на проект за подробен устройствен план /план за регулация и 

застрояване/ за ПИ483, ПИ484, ПИ485, ПИ486, ПИ487 и ПИ488  по плана на с. Опълченец и  

ПУР /план за улична регулация/ на улица с ОТ 164-165 до улица с ОТ 166-167 като се постави 

нова ОТ 165А по плана на с. Опълченец. Отпадане на озеленяването и отреждане на 

новообразуваните парцели за смесена многофункционална зона /Смф/. Коригиране на 

югоизточния край на регулацията на с. Опълченец, така че да тангира с КВС на с.Мирово. Да се 

спазят сервитутите на автомагистрала „Тракия”. Нанасяне на сервитутите на въздушната мрежа 

средно напрежение-далекопровод 20кV 

Докладва: Иван Танев – кмет на общината 

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

„въздържал се” – 0. Приема се. 

 

        Петко Михайлов – председател на ОбС, продължава с думите, че са постъпили две 

питания по реда на Правилникa за организацията и дейността на Общински съвет - Братя 

Даскалови, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация. Първото 

е с входящ номер 10-00-232/04.09.2017г. от Радка Стоилова Караджова – общински съветник. 

Второто е с входящ номер 10-00-254/21.09.2017г. от Иван Димитров Жеков – общински 

съветник.   

 В изпълнение на чл. 84, ал. 1 от Правилникa за организацията и дейността на Общински 

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

администрация, екземпляр от писмения отговор на кмета на община Братя Даскалови се 

връчва на отправилата питането г-жа Караджова.  

По питането на г-н Жеков Петко Михайлов – председател на ОбС, обявява, че е 

постъпило писмо от кмета на община Братя Даскалови, в което, на основание чл. 80, ал. 2 от 
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Правилника за организацията и дейността на Общински съвет - Братя Даскалови, неговите 

комисии и взаимодействието му с общинската администрация мандат 2015 – 2019 г., е поискано 

удължаване на срока за отговор с едно заседание. 

 

    Катя Иванова – общински съветник, отправя въпрос какви са постъпилите питания, да се 

запознае и Общински съвет с тях.  

      

    Петко Михайлов – председател на ОбС, прочита питанията на Радка Караджова и Иван 

Жеков. 

 

ТОЧКА ПЪРВА 

 

Присъединяване на новострояща се складова сграда на  „Тържище село 

Плодовитово” ЕООД към мрежата на ЕВН България 

 

Докладва: Петко Михайлов – председател на ОбС 

 

          Петко Михайлов – председател на ОбС, представя предложеното решение в докладната и 

дава думата за изказване. 

 

          Стоян Вълчев – общински съветник, взима думата: 

- Не ми е ясно на мен кое налага искането на тези 112 хиляди лева. Виждам тук, в 

КСС-то, което е направено, това е чисто нова инсталация, цялостна във всички 

складове. Нали затова купувахме трафопост и направихме западната част. Какво 

налага цялата тази промяна в тези складове? И второ, в проекта, който е за тези 

складове и за реконструкцията, никъде не се вижда какво включва. Би трябвало да 

включва и ел. инсталация. То утре може да кажат да купуваме тръби и да правим 

водна. Не е ясно, има общи приказки в докладната. Енергото веднъж одобриха 

плана. Беше започнато, преди колко години, да се строят складове и сега накрая 

още 120 хиляди лева. Това са много пари, цяла нова инсталация. Предният проект 

за тези неща какво е предвиждал? Аз предлагам този въпрос да се гласува, след 

като мине окончателно временната комисия. От представените документи нещата 

не са ясни. Има един представен договор само. 

 

    Катя Иванова – общински съветниик, казва: 

-  Аз нямаше да взимам думата, защото вече ми писна с това Тържище, да се искат пари 

и никой да не може да се обоснове за какво се искат. Първо искам да питам, когато се 

сключваше договорът с Енергото, някой да ни пита да го гласуваме? Защо сключвате 

договор и после искате да ви замазваме нещата и да ви гласуваме парите. Ако бяхте 

поискали, нямаше да го гласуваме. Първо, защото, ако Енергото има претенции, би 

трябвало писмено да ги изложи. Второ, защото, Енергото е съгласувало окончателния 

проект, по който се работи. И трето - на всяка сесия се искат някакви суми, които не 

са изобщо малки. И ние, докато свършим това строителство, то няма да е 4 милиона, 

ами ще стане 8. Както казах и миналия път, когато искахте складове да гласуваме, 

това всичко води до изменение в застроителния план на Тържището. В един момент, 

като дойде приемателна комисия, аз не знам какво ще гласува и какво ще гледа и до 

колко планът ще съответства на това, което до момента е направено. На комисиите 

казах, че миналата година в отчета ние гласувахме едни доста сериозни средства, 

които са изразходвани за отчетния период. Никой тогава не ни е поискал една 

стотинка ние да гласуваме дали сме съгласни или не сме. Защо сега и на какво 
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основание ние трябва да гласуваме тези 135 хиляди? Това не ми е ясно на мен. На 

управителя на Тържището си му е в правомощията да разполага с финансовите 

средства. Един път вече гласувах 70 хиляди за единия изход, повече такива неща 

няма да гласувам, след като не са обосновани и не е ясно дали има необходимост. 

Гледам договорът с Енергото е сключен на 10 август 2017г. Това е преди сесията 

август месец, когато поискахте 380, или 320 хиляди бяха, да гласуваме. Значи към 

онзи момент вие знаехте, че ще искате още 135 хиляди. Когато имаме кредит, както, 

ако е личен, човек си стиска кесията. А сега гледаме колкото се може и докъдето 

може да надуваме разходи, при положение, че ние не знаем към момента 

финансовото състояние и дали въобще ги има тези пари по сметките. Управителят на 

Тържището е този, който взима решения и за тези финансови средства трябва той да 

си вземе такова. Оттам нататък да си носи отговорност, но не и като Общински съвет 

легитимира тези разходи. Първото, което е, КСС-то не знам от къде е изсмукано и 

как е правено. Както предложи Вълчев, но за мен тази комисия, малко се съмнявам за 

месец дали може да си свърши работата на това Тържище, защото от колко години не 

е правена нито финансова ревизия, нито някаква друга проверка. В тази връзка имаме 

решение, че управителят на Тържището трябва на всеки три месеца да дава 

информация на кмета на общината. Това решение не е изпълнено, не е включено в 

сегашния отчет на кмета и не знам кога ще се изпълни. 

 

            Иван Жеков – общински съветник, взима думата: 

-  С твърдото убеждение, че в тази държава са останали институции, които работят, ще 

кажа следното -  за мен и цялата ми коалиция, която представлявам, е недопустимо 

общинско дружество да отказва информация на общински съветник. На 28 август е 

пратена жалбата ми до Административен съд – Стара Загора. Вчера звъннах до там, 

все още няма насрочено дело, тъй като е отпускарски сезон и т.н. Аз две години на 

това Тържище не мога да разбера колко хора работят, какви са длъжностните им 

характеристики. Ред 53 от КСС-то казва абсолютно всичко за тази докладна. Зададох 

въпрос на комисиите - има ли право г-н Колев да подписва подобни предварителни 

договори?  Има ли право г-н Колев, ако е вдигал заплати на служители, да ги е вдигал 

без решение на Общото събрание, като в Учредителния акт е изрично разписано това 

нещо? Пресен ми е споменът, когато направихме, не мога и да го определя какво 

беше то – събрахме се на Тържището да правим Общо събрание, а в крайна сметка се 

оказа, че за това, което направихме, няма нито съставен протокол, нито нищо. Мисля, 

че тази временна комисия, е резонна.  

 

 Петко Михайлов – председател на ОбС, го прекъсва, като му казва, че ще му отнеме 

думата, защото въпросът за временната комисия е решен и се отклонява от темата. 

 

 Иван Жеков добавя, че завършва с думите, че ред 53 от КСС-то е показателен за тази 

докладна и не вярва да има себеуважаващ се общински съветник, който да я подкрепи. 

 

 Иван Пенчев – общински съветник, отправя реплика на приключилото изказване на г-н 

Жеков: 

- Г-н Жеков, това събрание вие го отложихте тогава, защото казахте, че не сте поканен 

редовно. Отгоре на всичко, имаше дадена записка от Борсата и пишеше колко 

работника работят и какви са общите възнаграждения за това нещо. 

 

            Никола Будаков – общински съветник, взима думата: 
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- Искам да се изкажа от името на нашата група от БСП, че на този етап, докато не 

получим информация от Борсата и оригинални документи, няма да подкрепим никакви 

разходи. 

 

           Таньо Стоянов – общински съветник, пита: 

- Предвидени са 25 кабела, които струват около 20 хиляди. Вътре тези инсталации не са 

ли предвидени и защо някакво разминаване се получава? 

  

Кольо Колев – управител на „Тържище с. Плодовидото” ЕООД, отговаря: 

- Първо, искам да се извиня, че онзи ден закъснях за вашата комисия и, когато дойдох, 

вие бяхте приключили вече. Нека говорим по същество на нещата, а не общи приказки. 

Въпросът е резонен и е правилно зададен. Проектът е правен преди 8 години. През тези 

8 години настъпват промени. Проектът е предвиден с многофазна инсталация, което не 

отговаря на нуждите на нашите клиенти – търговците, да ползват тези складове, защото 

мощността е малка и на практика има само едно осветление вътре. За да бъдат 

задоволени техните нужди, се налага да се прекара трифазен ток, ако някой желае да си 

направи вътре хладилна камера, за да може да си ползва склада по предназначение. По 

проекта, който е предвиден, захранването е предвидено от трафопоста, който е в 

Борсата, до новостроящата се сграда да се прекара захранващ кабел. Това е 

предварителен договор, не е окончателен. Окончателният дойде по – късно. Той не е 

подписан, имаме срок 1 месец да го подпишем. Ако не го подпишем, процедурата 

тръгва от самото начало, а е тръгнала началото на май месец. В този договор е 

упоменато къде е точката на присъединяване, която е до новата баничарница. ЕВН ще 

постави таблото до баничарницата. Захранва ни таблото. Оттам нататък ние трябва да 

си направим инсталацията в сградата. Това води до удължаване на разстоянието с 

около 100 м. За да захраним от електромерите до складовете, ние трябва да пуснем 25 

нови кабела, трифазни вече. 25 по 100 – това са 2 км и половина нови кабели. На 

практика, както казва Вълчев, това е нова инсталация с нова мощност и нови кабели. 

Старият проект не ни върши работа. 
 
            Катя Иванова – общински съветник, го прекъсва с думите, че КСС-то е по стария проект. 

Ток си има. 

 

Кольо Колев отговаря, че има и трети етап на строителството. Като му дойде времето, 

едва ли и той ще се изпълнява по стария проект, отпреди 8 години. Допълва, че вторият етап 

е почти изпълнен, с изключение на ел. инсталацията. Доуточнява, че парите, които са 

предвидени за старата инсталация, с тях се е изградило външното осветление. 

 

Спас Пеев – общински съветник, пита: 

- След като парите за вътрешната инсталация са изхарчени за външното осветление, 

някой пита ли ни да се харчат за това, след като са предвидени за външното 

осветление, че сега да се искат други пари? Някой питал ли ни е за това, че сега да 

искате от нас разрешение ние да гласуваме 135 хиляди лева с ДДС за изграждане 

на нова инсталация вътре в самото съоръжение? 

 

Кольо Колев казва: 

- Изграждането на външно осветление се наложи със самото започване на строежа. 

Още със започването на строежа, складовете отпаднаха, те не могат да стоят на 

старите места. В същото време ние трябва да осигурим осветление на нашите 
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клиенти. Може ли да ги оставим хората, откакто е започнал строежа до сега без? 

Или другият вариант – да направим настилката и след това да правим външното 

осветление? Хората си вършат работата, цял сезон не сме прекъсвали работата, 

строежът върви и сега опираме до ЕВН. Аз нямаше как да ви кажа по-рано. Сега 

излизат тези въпроси със захранването, затова сега ги разглеждаме.  

 

          Други изказвания не се направиха и ОбС взе следното 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 323 

 

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. Дава разрешение на Управителя на „Тържище с. Плодовитово“ ЕООД за 

изразходването на необходимите 112 912.23 лв. без ДДС или 135 494.68 лв. с ДДС, 

за изграждането на променената Ел инсталация на новостроящата се складовата 

сграда в ПИ 010025 в землището на с. Плодовитово, в местността “Бозалъка”, с 

начин на трайно ползване: Друг складов терен, собственост на „Тържище с. 

Плодовитово“ ЕООД. 

 

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 – „въздържал се” 

7. Иван Петров Иванов – „въздържал се” 

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” – 7, „въздържал се” – 2. Не се приема. 

 

 Заседанието на Общински съвет продължава със спор около въпроса коя трябва да бъде 

втора точка от дневния ред, тъй като е имало предложение от г-н Будаков това да бъде 

избирането на временна комисия. 

 

 Петко Михайлов – председател на ОбС, разяснява на съветниците, че ще се съберат 

извънредно през следващата седмица и ще вземат това решение. Казва, че след като няма 

депозирани писмени материали в срок, няма как сега да се разглежда този въпрос. Няма 

основания сега да се вземе това решение като няма докладна. Повтаря им, че редът е да се 

направи извънредна сесия за това решение.  
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 Общинските съветници определят за дата 3 октомври – вторник, от 15:00 часа да се 

проведе извънредното заседание за избиране на временна комисия във връзка с Тържището. 

Подлагат този избор на гласуване. 

 

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

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

 

ТОЧКА ВТОРА 

 

Отпускане на еднократна финансова помощ на жител на с. Оризово      

                               

Докладва: Петко Михайлов – председател на ОбС 

 

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

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

в Общински съвет - Братя Даскалови е постъпило заявление с Вх. № 10-00-219/18.08.2017г. от 

Борислав Юлианов Огнянов от с. Оризово. Същият желае да му бъде отпусната еднократна 

финансова помощ за плащане на здравните му осигуровки за периода: м. април 2013г. – м. март 

2016г. на обща стойност 708,30 лв., тъй като му предстои операция на левия крак. 

Към молбата си прилага за сведение: Справка от Национална агенция за приходите. 

Катя Иванова добавя, че към докладната има приложена справка, от която е видно, че 

Борислав Юлианов Огнянов има неплатени задължения към общината в размер на 63,44лв. 

Казва, че на проведените комисии на Общински съвет е взето решение да не се отпуска 

финансова помощ, докато задължението не се погаси. 

 

            Други изказвания не се направиха и ОбС взе следното 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 324 

 

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

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

Даскалови, Общински съвет – Братя Даскалови реши:  

 

        1. Не дава съгласие за отпускане на еднократна финансова помощ на Борислав Юлианов 

Огнянов от с. Оризово. 

  

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

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

 

ТОЧКА  ТРЕТА 

 
Отпускане на еднократна финансова помощ на жител на с. Гранит   

                               

Докладва: Петко Михайлов – председател на ОбС 

 

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

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

Общински съвет - Братя Даскалови е постъпило заявление с Вх. № 10-00-231/01.09.2017г. от 

Йордан Стефанов Илиев от с. Гранит. Същият желае да му бъде отпусната еднократна 
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финансова помощ за закупуване на медикаменти и явяване на ТЕЛК. В края на месец юли в 

резултат на падане е счупил тазобедрена става и е бил на лечение в Университетска 

многопрофилна болница „Св. Георги” – гр. Пловдив. В молбата си твърди, че получава 

социално подпомагане в недостатъчен за него размер.  

Към молбата си прилага за сведение: Епикриза.  

Катя Иванова добавя, че този господин също има задължения в размер на 231,56 лв. 

Казва, като ги плати, тогава да заповяда. 

 

    Други изказвания не се направиха и ОбС взе следното 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 325 

    

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

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

Даскалови, Общински съвет – Братя Даскалови реши:  

 

        1. Не дава съгласие за отпускане на еднократна финансова помощ на Йордан Стефанов 

Илиев от с. Гранит. 

 

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

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

ТОЧКА  ЧЕТВЪРТА 

 

Отпускане на еднократна финансова помощ на жител на с. Гранит   

                               

Докладва: Петко Михайлов – председател на ОбС 

 

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

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

Общински съвет - Братя Даскалови е постъпило заявление с Вх. № 10-00-239/14.09.2017г. от 

Севда Георгиева Тодорова от с. Гранит. Същата е онкоболна и желае да й бъде отпусната 

еднократна финансова помощ, необходима й за пътуване до град Пловдив в продължение на 

месец и половина за провеждане на лечение - лъчетерапия. В молбата си твърди, че двамата с 

мъжа й са безработни и получават социални помощи в размер общо на 80 лева.  

Към молбата си прилага за сведение: Епикриза, Служебна бележка от „Комплексен 

онкологичен център – Пловдив” ЕООД. 

 Катя Иванова казва, че тази г-жа дължи 252, 20 лв. на Община Братя Даскалови. 

 

 Иван Жеков – общински съветник, добавя: 

- Дълбоко съм убеден, че тези хора се нуждаят от тези средства. Нека при 

подаването на молбата и при завеждането във входящата поща на Общински 

съвет, да им се обяснява на тези хора, че трябва да си погасят задълженията. 

 

 Катя Иванова уточнява, че трябва да се обясни на кметовете по селата, защото те ги 

насочват към Общината, а знаят, че тези хора имат задължения, все пак те ги събират. 

 

 Петко Михайлов – председател на ОбС, добавя, че на хората всичко се обяснява. 
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       Други изказвания не се направиха и ОбС взе следното 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 326 

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

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

Даскалови, Общински съвет – Братя Даскалови реши:  

 

        1. Не дава съгласие за отпускане на еднократна финансова помощ на Севда Георгиева 

Тодорова от с. Гранит. 

 

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

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

ТОЧКА  ПЕТА 

 

Отпускане на еднократна финансова помощ на жител на с. Сърневец 

                               

Докладва: Петко Михайлов – председател на ОбС 

 

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

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

Общински съвет - Братя Даскалови е постъпило заявление с Вх. № 10-00-242/18.09.2017г. от 

Дочка Цвяткова Гичева от с. Сърневец. Същата желае да й бъде отпусната еднократна 

финансова помощ за ремонт на къщата й, чийто покрив е отнесен от разразила се буря на 

09.09.2017г. В молбата си твърди, че не получава пенсия, живее с дъщеря си и внучка си, която 

е на 5 години, а единствено дъщеря й получава социално подпомагане. 

Към молбата си прилага за сведение: Удостоверение за наследници, Скица, Протокол за 

определяне на строителна линия и ниво, Разписен лист.  

Катя Иванова се обръща към Емил Филипов – зам.-кмет на община Братя Даскалови, 

като пита дали на тази жена ще се помогне в материален план, тоест тухли, керемиди, 

валки и т.н. 

 

        Емил Филипов отговаря: 

- Аз присъствах още в деня на бурята. Отидох на място, видях. Покривът наистина е в 

окаяно състояние. Жената има нужда от помощ. Живеят баба, майка и дете. Детето 

посещава детската градина в Найденово. Поели сме ангажимент да осигурим 

керемиди, валки и да решим проблема за хората предвид предстоящия зимен сезон. 

 

Иван Жеков – общински съветник, взима думата: 

- Искам само да кажа, че задълженията се проверяват служебно. Прави ми 

впечатление, че Вие, г-н Михайлов, като председател, сте проверили и сте 

установили, че всичко е наред. Предлагам сумата от 50 процента от минималната 

заплата, тоест 230 лв. - за майстори и т.н. 

 

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

от г-н Жеков, а именно размерът на отпуснатата финансова помощ да бъде 230 лв. 
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    Общ брой съветници – 13. Брой присъствали на гласуването – 13. Брой гласували „за” – 6, 

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

     Иван Жеков – общински съветник, добавя, че в такъв случай, той ще й даде 30 лв. 

 

       Други изказвания не се направиха и ОбС взе следното 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 327 

 

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 200 ( двеста ) 

лева на Дочка Цвяткова Гичева от с. Сърневец. 

 

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  ШЕСТА 

 

Отдаване под аренда 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 уточнява, че 

Община Братя Даскалови е собственик на имот № 041024 – Нива от VІІІ-ма /осем/ категория с 

площ от 5,421 дка в местността „Горни лозя” по КВС на с.Братя Даскалови. Постъпило е 

заявление Вх.№ 94-00-452/23.08.2017 година от Валентин Ивов Кожухаров от гр.София с 

искане за наемане под аренда за срок 20 години.  Катя Иванова добавя, че описаният по-горе  

имот не е бил обработван  само през 2015 година, както е записано в докладната. 

 

Иван Жеков – общински съветник, казва, че си прави отвод от гласуването по докладната 

поради евентуално възникване от негов частен интерес. 

 

     Други изказвания не се направиха и ОбС взе следното 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 328 

 

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  V. ОПИСАНИЕ НА 

ИМОТИТЕ, КОИТО ОБЩИНАТА ИМА НАМЕРЕНИЕ ДА ПРЕДЛОЖИ ПОД АРЕНДА 
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НА ТЪРГ – НОВА ТОЧКА  59. Имот № 041024 – Нива от VІІІ-ма /осем/ категория с площ от 

5,421 дка в местността „Горни лозя” 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 отдаване под аренда на явен публичен търг за 

срок 20 стопански години на имот № 041024 – Нива от VІІІ-ма /осем/ категория с площ от 5,421 

дка в местността „Горни лозя” по КВС на с.Братя Даскалови при граници: Север - Имот № 

041023 – Нива, Изток - Имот № 000728 - Полски път, Юг - Имот № 041025 – Нива и Запад - 

Имот № 041019 - Нива, съгласно АЧОС № 4176/24.01.2017г.  на първоначална тръжна цена 

15.00 лева на декар годишна арендна вноска. 

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. Радка Стоилова Караджова – „за” 

 

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

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

ТОЧКА  СЕДМА 

 

Отдаване под аренда на имот № 000218 - Нива с площ от 7.766 дка от ІV-та категория в 

местността „Кабата”  по КВС  на с.Оризово без  провеждане на търг 

 

Докладва: Емил Филипов – зам.-кмет на общината 

 

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

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

Община Братя Даскалови е собственик на имот № 000218 - Нива с площ от 7.766 дка от ІV-та 

категория в местността „Кабата”  по КВС  на с.Оризово съгласно АЧОС № 4366/20.02.2017г. 

Описаният имот от възстановяването му на общината до настоящия момент не е обработван и 

не е отдаван под наем или аренда  поради липса на интерес. Към настоящия момент е 

постъпило Заявление с Вх.№ 94-00-555/08.09.2017 г. от Румяна Пламенова Пашова от с.Припек, 

община Джебел за отдаване под аренда на имота за срок от 15 години.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

 

       Стоян Вълчев -  общински съветник, казва: 

- В последния момент се запознах за какво става въпрос. Тук е цитирано нива. Това 

никога не е било нива. Аз съм на 67 години, това си е пасище. Хората там си 

изкарваха кравички, козички, калайджиите конете си пасат. На всичкото отгоре, в 



13 

 

момента там са стоварили около 10 хиляди тона пръст, не знам на какво основание. 

Второ, това, като се даде, затваря се изцяло пътя на нашата махала към гробищата. 

Ние едно предимство имахме, че директно отивахме към гробищата, сега трябва да 

обикаляме. Аз искам да разбера как е станало нива това. Нивата се сее и се 

обработва. И на всичкото отгоре, без търг ще го дадем. До сега не е имало интерес, 

защото то не е предлагано никога това място. Така че, аз ще гласувам против, 

особено пък на тази клауза без търг. Страх ни е да не се яви някой и да даде повече 

пари на общината, защото сигурно ще се яви за 7 дка, по-малко от 200 лева, така че 

нека всеки да мисли като гласува. 

 

               Иван Жеков – общински съветник, взима думата: 

- В първоначалния проект на дневен ред, който имахме, вносител на тази докладна 

беше г-н Иван Танев – кмет на община Братя Даскалови. На мен лично не ми стана 

ясно защо сега вносител е г-н Емил Филипов – зам.-кмет на общината. Това първо. 

Второ, абсолютно подкрепям г-н Вълчев по въпроса защо е без търг. Мисля, че по-

добра цена ще се постигне за община Братя Даскалови и правя конкретно 

предложение – на търг. Нека да стане ясно кой милее за приходите в тази община. 

 

             Катя Иванова – общински съветник, казва, че е съгласна да е на търг, но, ако не се явят 

кандидати, който предложи това решение, да поеме разходите за оценки. До сега общината е 

поемала и за Дешко, и за хижи. Не е специално за този имот, много имоти са се давали така. 

Добавя, че преди две сесии е обяснила, че всичко, което се подлага на търг, води до разходи на 

общината за оценки и за обяви. Така е станало с хижата в Партизанин и с Дешко два пъти. 

Продължава с думите, че път не се затваря и, че това, че не се обработва, не означава, че не е 

нива. Законът дава възможност относно това дали ще е на търг или не. 

 

            Иван Жеков репликира Катя Иванова: 

- След като даден човек е подал писмено заявление и е подал съответните документи, 

дайте да си изменим наредбата така, че той да плати обявяването. Като заявят 

интерес, нека да си депозират тези суми. Защото така едни имоти ги обявяваме на 

търг, други не и на хората наистина им прави впечатление, а, като се обявява на търг, 

се постига по – добра цена. Що се отнася до струпаната пръст, ще го проверя  и ще 

пусна съответния сигнал. 

 

          Катя Иванова отправя дуплика към Иван Жеков: 

- Г-н Жеков, милион пъти съм казала – дай конкретно предложение с решение, а не 

само така „дайте да променим“. 

 

          Иван Жеков отговаря, че на следващата сесия ще внесе такава докладна. Пита 

председателят на ОбС защо не може да намери юриста. 

 

           Петко Михайлов – председател на ОбС, му отговаря, че за пореден път нарушава 

Правилника и се отклонява от темата. Подлага на гласуване направеното предложение от г-н 

Жеков този имот да бъде отдаден на търг. 

 

Гласуваха поименно: 

1. Петко Михайлов Михайлов – „за” 

2. Катя Иванова Иванова – „за” 

3. Георги Минков Колев – „за” 

4. Иван Пенев Пенчев – „за” 
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5. Стойка Минчева Василева – „въздържал се” 

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 – „за” 

             12. Иван Димитров Жеков – „за” 

             13. Радка Стоилова Караджова – „за” 

 

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

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

 

Иван Жеков – общински съветник, се обръща към Петко Михайлов – председател на 

ОбС, с думите, че г-н Вълчев е направил друго предложение преди така гласуваното и, 

съгласно Правилника на ОбС, предложенията трябва да се гласуват по реда на 

постъпването им. 

 

Петко Михайлов казва, че грешката е негова и ще гласуват и другото предложение, а 

именно за отлагане на решението по тази докладна. 

 

            Председателят на ОбС подлага на гласуване направеното предложение от Стоян Вълчев, 

а именно разглеждането на докладната да бъде отложено. 

 

Гласуваха поименно: 

1. Петко Михайлов Михайлов – „въздържал се” 

2. Катя Иванова Иванова – „против” 

3. Георги Минков Колев – „против” 

4. Иван Пенев Пенчев – „въздържал  се” 

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” – 4 , „въздържал се” – 3. Не се приема предложението. 

  

           Иван Жеков – общински съветник, оспорва резултата от гласуването и иска прегласуване. 

 

           Катя Иванова – общински съветник, казва, че гласуването на това предложение няма 

смисъл и не може да разбере защо първо се е решило на търг, а сега се гласува отлагане. Едното 

става безпредметно. 

 

           Иван Жеков отговаря, че се обърка реда за гласуването. 
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        Стоян Вълчев обяснява, че иска отлагане, защото  не разбира какви са основанията да е 

стоварена там 10 хиляди тона пръст. 

 

         Петко Михайлов – председател на ОбС, дава десетминутна почивка. След това обяснява 

защо по такъв ред е подложил предложенията на гласуване. Казва, че си е записал първо, което 

е споменал г-н Вълчев – имотът да е на търг. След това е било предложението за отлагане. 

Добавя, че е редно дебатите да се правят на комисии, на сесии да се гласува. 

 

         Иван Жеков – общински съветник, отговаря: 

- По Правилник редът не е такъв. Чл. 64, ал. 1 от нашия Правилник. Моите 

притеснения са, че тази земя няма да се работи. Ще отида, ще проверя, ще пусна 

сигнал до кмета, така, както е редно. 

 

        Петко Михайлов се обръща към г-н Жеков с думите, че го е разбрал и разбира от половин 

дума, за разлика от него. Добавя, че той със своето предложение е дублирал това на Стоян 

Вълчев. Прави му забележка, че отново нарушава Правилника, като го прекъсва, без да е 

получил думата. Подлага на прегласуване първото предложение на Стоян Вълчев – имотът да 

бъде отдаден на търг. 

 

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 – „въздържал се” 

6. Силвия  Чавдарова Иванова – „за” 

7. Иван Петров Иванов – „за” 

8. Таньо Стоянов Стоянов – „против”  

9. Никола Вълев Будаков – „против” 

             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” – 

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

 

          Председателят на ОбС прегласува и второто предложение на г-н Вълчев – за отлагане на 

докладната. 

 

Гласуваха поименно: 

1. Петко Михайлов Михайлов – „против” 

2. Катя Иванова Иванова – „против” 

3. Георги Минков Колев – „против” 

4. Иван Пенев Пенчев – „въздържал се” 

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” 
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             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” – 6 , „въздържал се” – 1. Не се приема предложението. 

 

          Иван Жеков – общински съветник, взима думата: 

- Тази колизия се получи, защото вие, г-н Председател, не спазихте чл. 64, ал. 1: 

„гласуването се извършва по следния ред – първо се гласуват предложения за 

отхвърляне, а след това предложения за отлагане (това, което предложи г-н Вълчев) и 

чак тогава се подлагат на гласуване предложенията за заместване и поправка. 

 

          Председателят на ОбС отговаря, че е гласувал предложенията по реда, по който са му 

дадени. Прекратява дебатите по докладната. 

 

          Иван Жеков си дава отвод от гласуването на решението, поради възникване на евентуален 

негов частен интерес. 

 

       Други изказвания не се направиха и ОбС взе следното 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 329 

 

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 V. ОПИСАНИЕ НА 

ИМОТИТЕ, КОИТО ОБЩИНАТА ИМА НАМЕРЕНИЕ ДА ПРЕДЛОЖИ ПОД АРЕНДА 

НА ТЪРГ – НОВА ТОЧКА: 60.  Имот № 000218 - Нива с площ от 7.766 дка от ІV-та категория 

в местността „Кабата”  по КВС  на с.Оризово.   

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 отдаване под аренда на явен публичен търг за 

срок 15 стопански години на имот № 000218 - Нива с площ от 7.766 дка от ІV-та категория в 

местността „Кабата”  по КВС  на с.Оризово при граници: Север - Имот № 000241 – Нива, Изток 

- Имот № 000149 - Полски път, Юг- Имот №  000219 – Нива и Запад - Имот № 000152 – Дере , 

съгласно АЧОС № 4366/20.02.2017г. на първоначална тръжна цена 24.00 лева на декар годишна 

арендна вноска. 

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 – „въздържал се” 

6. Силвия  Чавдарова Иванова – „за” 
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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. Радка Стоилова Караджова – „за” 

 

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

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

ТОЧКА ОСМА 

 

Продажба на УПИ ІІІ-961  в квартал 83 с площ от 994 кв.м. по плана на с.Оризово – 

частна общинска собственост – прилежащ терен към жилищната сграда на Ангел Дженев 

Ангелов  

 

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.  

 

    Други изказвания не се направиха и ОбС взе следното 

  

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 330 

           

1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 35, ал. 3 от Закона за общинската собственост 

и във връзка с  чл. 45, ал. 3 и чл. 46, ал. 2 от Наредбата  за реда за придобиване, управление и  

разпореждане с общинско имущество дава съгласието си за продажба на УПИ ІІІ-961 в квартал 

83 с площ от 994 кв.м по плана на с. Оризово – частна общинска собственост, съгласно АЧОС 

№  5632/18.09.2017 година при граници: Север - УПИ ІV-962 , Изток - Край регулация, Юг  - 

УПИ  ІІ-960 и Запад -  Улица ОК 9 - ОК 8 на цена от  4500  лева без ДДС на  Ангел Дженев 

Ангелов от с.Оризово, който имот е прилежащ терен към собствената му жилищната сграда, 

съгласно нотариален акт № 111/07.07.2017 година. 

2. Упълномощава кмета на общината да сключи договор с Ангел Дженев Ангелов от с.Оризово 

за продажбата на имота. 

 

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” 
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             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 ДЕВЕТА 

  

Одобряване актуализирана бюджетна прогноза  на община Братя Даскалови за периода 

2018-2020 година за постъпленията от местни приходи и разходите за местни дейности  

 

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 обсъждана и дебатирана на комисиите, отговорено е на въпросите по нея. 

Представя предложеното решение.  

 

  Други изказвания не се направиха и ОбС взе следното 

  

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 331 

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 12 от ЗМСМА, във връзка с писмо на Министерство на 

финансите  БЮ 4/ 2017 година  и  чл. 83, ал. 2 от Закона за публичните финанси Общински 

съвет – Братя Даскалови реши: 

 

 1. Одобрява средносрочната бюджетна прогноза за периода 2018– 2020 година за 

местните дейности в Община Братя Даскалови по : 

                 - Приходите       -   Приложение 1 

                 - Разходите         -   Приложение 2 

 

 Общ брой съветници – 13. Брой присъствали на гласуването – 13. Брой гласували „за” – 7, 

„против” – 2, „въздържал се” – 4. Приема се. 

  

          Иван Жеков – общински съветник, обяснява отрицателния си вот: 

- Гласувах против, защото чл. 73 от нашия Правилник гласи следното: „Проектът за 

решение се гласува, след като Общинският съвет изслуша становището на 

комисията и становището на вносителя“. Г-н Иван Танев отсъства за пореден път 

от днешната сесия и не е изразил становището си. Искам да кажа и това, което 

казах на комисии, че под нито една докладна няма съгласувано с юрист и  подпис 

на съответния юрист. 

 

           Катя Иванова – общински съветник, взима думата: 

- Г-н Жеков днес цял ден цитира нашия Правилник. Когато г-жа Румяна Друмева – 

бившата заместник - областна управителка, беше тук, ни събра председателите на 

комисии и изрично каза, че докладните се коментират, дебатират и разискват на 

комисии, а на сесии само се гласува. Попита защо четем и разискваме докладните 

на сесии. Обяснението ни беше, че на комисии не присъстват кметове и, когато 



19 

 

присъстват, се налага те да бъдат запознати. За мен, ако някой желае да се 

запознае с материалите по сесията, може да го направи. 

 

ТОЧКА ДЕСЕТА 

 

Приемане  отчета  за касово изпълнение на бюджета за периода 01.01.2017 год. – 30.06.2017 

год. 

 

Докладва: Иван Танев – кмет на общината 

 

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

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

предложеното решение. 

 

   Други изказвания не се направиха и ОбС взе следното 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 332 

 

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

администрация, във връзка с чл. 137, ал. 2 от Закона за публичните финанси  и чл. 43, ал.1 от 

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

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

Братя Даскалови, Общински съвет – Братя Даскалови реши: 

 

        1.Приема отчета  за касово изпълнение на бюджета към 30.06.2017 година, както следва: 

1.1 По прихода   - 2526387  лв .   -  Приложение 1 

 1.2  По разхода    - 2526387  лв .   -   Приложение 2 

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

Приложение 3  

 

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 – „въздържал се”  

9. Никола Вълев Будаков – „въздържал се” 

             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” – 7, 

„против” – 2, „въздържал се” – 4. Приема се. 

 

ТОЧКА ЕДИНАДЕСЕТА 
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Отчет на Иван  Стоянов Танев,  кмет на Община Братя Даскалови, за изпълнение 

решенията на Общински съвет Братя Даскалови за второто полугодие на 2016 г. 

 

Докладва: Иван Танев – кмет на общината 

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

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

нормативна уредба”, който обяснява, че в изпълнение на чл. 44, ал. 1, т. 7 от ЗМСМА се 

представя пред  Общински съвет - Братя Даскалови Отчет на кмета на Община Братя Даскалови 

за изпълнение решенията на Общински съвет за второто полугодие на 2016 г. 

  

          Иван Жеков – общински съветник, взима думата: 

- Отчет, който кметът е длъжен по Закона за местното самоуправление и местната 

администрация да ни представя два пъти годишно, той миналата година ни представи 

веднъж. Сега отчетът му е за 2016г., а ние в неделя влизаме в последното тримесечие 

на 2017г. Като излязохме от комисиите, видях г-н Танев в коридора и го поканих на 

сесията. Отговорът, който той ми даде, не ме удовлетвори. Мисля, че крайно време е 

да се отнася по-сериозно. Един анонс ви давам, че в момента правя към всички 11 

общини проучване кои от кметовете отсъстват от заседания на Общински съвет. 

 

         Петко Михайлов го прекъсва с думите, че отново се отклонява от темата и за пореден път 

нарушава Правилника. 

 

         Иван Жеков му отговаря, че председателят на ОбС за пореден път нарушава чл. 73 от 

Правилника на ОбС. 

 

          Катя Иванова – общински съветник, казва: 

- Имам само питане, съжалявам, че, който е изготвил докладната, го няма. Кога да 

очакваме отчета за 2017г. и за какъв период ще бъде той? Официално ми е питането. 

 

 Други изказвания не се направиха и ОбС взе следното 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 333 

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и чл. 44, ал. 1, т. 7 от ЗМСМА Общински съвет – Братя 

Даскалови реши: 

1. Приема Отчет на Иван  Стоянов Танев,  кмет на Община Братя Даскалови за 

изпълнение решенията на Общински съвет - Братя Даскалови за второто полугодие 

на 2016 г. 

 

Общ брой съветници – 13. Брой присъствали на гласуването – 13. Брой гласували „за” – 7, 

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

ТОЧКА ДВАНАДЕСЕТА 

       

Разрешение за изработване на проект за подробен устройствен план /план за регулация и 

застрояване/ за ПИ483, ПИ484, ПИ485, ПИ486, ПИ487 и ПИ488  по плана на с. Опълченец 

и  ПУР /план за улична регулация/ на улица с ОТ 164-165 до улица с ОТ 166-167 като се 
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постави нова ОТ 165А по плана на с. Опълченец. Отпадане на озеленяването и отреждане 

на новообразуваните парцели за смесена многофункционална зона /Смф/. Коригиране на 

югоизточния край на регулацията на с. Опълченец, така че да тангира с КВС на с.Мирово. 

Да се спазят сервитутите на автомагистрала „Тракия”. Нанасяне на сервитутите на 

въздушната мрежа средно напрежение-далекопровод 20кV 

 

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 представя 

предложеното решение.  

 

Катя Иванова – общински съветник, взима думата: 

- Казах и на комисиите и пак казвам – това е докладна за изработване на ПУП, тоест 

тези имоти да им бъдат обособени номера, защото към момента от един цял имот 120 

дка, може би, 90 от тях се работят и общината не е в състояние нито да си вземе 

имота като имот, ползван без правно основание, нито да го отдаде под наем, поради 

причина, че няма изработен ПУП, имотът е в регулация и няма обособен номер, с 

който да бъде сключен договор за него. Този ПУП е точно за това – да се обособи 

като отделен парцел и да му се даде номер, за да  може вече този имот да се отдава 

под наем или аренда. 

 

           Иван Жеков – общински съветник, пита: 

- Не можеше ли това да стане с общия устройствен план, който изработихме на 

общината? 

 

           Катя Иванова отговаря: 

- Казах, че тази процедура тече от 1 година. Процедурата е тежка. От там минава 

магистрала, минава и жп. Съгласуване с АПИ, изисквания преди изработване на 

ПУП. Парцеларен план нов на жп-то – НКЖИ ново съгласуване. Ако мислите, г-н 

Жеков, че това може да стане за 1 седмица, моля заповядайте. Била съм през цялото 

време и знам процеса. Последното, което беше, е, че имаше някакъв пропуск и този 

имот не беше съгласуван с общия устройствен план, на който присъствахме само аз и 

председателят на ОбС. Влезе на Експертен съвет. Тези забележки са ги гледали 

експертите от него и те са казали с какво да бъде съобразен ПУП-а. Процедурата 

беше много тежка, за да може общината да си взима парите от тези 100 дка. Не може 

да стане за 1 седмица. 

 

           Иван Жеков казва: 

- Благодаря на г-жа Катя Иванова за изчерпателното разяснение. В такъв случай, 

въпреки че вносителят отсъства, ние ще подкрепим. 

 

          Други изказвания не се направиха и ОбС взе следното 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 334 

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, по реда на чл. 124а, ал.1 и ал.5 от Закона за 

устройство на територията Общински съвет – Братя Даскалови реши:  
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1. Разрешава  изработването на ПУП - ПРЗ (план за регулация и застрояване) за ПИ 483, 

ПИ484, ПИ485, ПИ486, ПИ487 и ПИ488 по плана на с.Опълченец и  ПУР /план  за улична 

регулация/  на улица с ОТ 164-165 до улица с ОТ 166-167 като се постави нова ОТ 165А по плана 

на с. Опълченец.  

2. Приема представената „Скица проект”с  предложение от собственика с цел: 

 - обособяване на нови УПИ и нови квартали за ПИ 483, ПИ484, ПИ485, ПИ486, ПИ487 и 

ПИ488 по плана на с. Опълченец – кв.64 - УПИ ХІ-483 и УПИ ХІІ-483, кв.80 - УПИ ІІІ-484, кв.81 

- УПИ І-486, кв.82 - УПИ І-485,  кв.81А - УПИ І-488 и кв.82А УПИ І-487 така както е показано 

на скицата-предложение. 

- Да се удължи улицата с ОТ 164-165 до улица с ОТ 166-167 и се постави нова ОТ 165А. 

- Да се коригира югоизточния край на регулацията на с. Опълченец, така че да тангира с 

КВС на землището на с. Мирово. 

- Да се спазят сервитутите на автомагистрала „Тракия”. 

- Да отпадне озеленяването и новообразуваните Парцели да се отредят за „СМФ” – 

смесена мултифункционална зона съгласно одобрения ОУП. 

- Да се нанесат сервитутите на въздушната мрежа средно напрежение-далекопровод 20кV, 

съгласно Наредба № 16/09.06.2004 г. за сервитутите на енергийните обекти, като за мрежа СН 

сервитутната ивица и 3,5 м от оста на стълбовата линия (2м плюс разстоянието до крайните 

неотклонени проводници). 

 

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

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

на интернет страницата на общината. 

       

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

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

 

 

След изчерпване на дневния ред заседанието беше закрито в 11.40 часа. 

 

 

 

ПРОТОКОЛИСТ:______________                     ПРЕДСЕДАТЕЛ ОбС_____________                  

                  /Д.МИЧЕВА/             /П. МИХАЙЛОВ/ 


