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ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БРАТЯ ДАСКАЛОВИ, ОБЛАСТ СТАРА ЗАГОРА 

 

 

 

 

П Р О Т О К О Л 

 

№ 3 

 

 

 

Днес, 22.12.2015 г. 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 трето 

заседание на Общински съвет Братя Даскалови, свикано с Покана № 3 от 15.12.2015 

година.  

 

На заседанието присъстваха следните 12 общински съветници: 

 

1. Петко Михайлов Михайлов 

2. Катя Иванова Иванова 

3. Георги Минков Колев 

4. Иван Пенев Пенчев 

5. Стойка Минчева Василева 

6. Силвия  Чавдарова Тодорова 

7. Таньо Стоянов Стоянов 

8. Таньо Тотев Танев 

9. Стоян Колев Вълчев 

             10. Спас Запрянов Пеев 

             11. Иван Димитров Жеков 

             12. Радка Стоилова Караджова 

 

Отсъства Ангел Станиславов Маринов – по уважителни причини. 

 

На заседанието присъстваха:  

1. Галина Радева – зам.-кмет на общината 

2. Йордан Тенчев – секретар на общината 

3. Видьо Видев – директор на дирекция „ФСДПИОПД” 

4. Росен Иванов – директор на дирекция „УТИСПП” 

5. Златка Атанасова – гл. спец. „Бюджет” 

6. Радослава Колева – мл. експерт „ОКВ” 

7. Венета Иванова – гл. спец. „Общинска собственост” 

8. Кметове и кметски наместници  

 

Председателят на Общински съвет прочете проекта за дневен ред и предложи 

да бъде гласуван. 

 

В гласуването участваха 12 общински съветници, от които със „за” – 11 

„против” – 1, „ въздържал се” – 0. Приема се. 
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Иван Жеков – общински съветник обясни отрицателния си вот с т. 2 от дневния 

ред в частта  „утвърждаване поименния и числен състав на Постоянните комисии на 

Общински съвет Братя Даскалови” 

- „Редно е да се избира поименно състава на комисите“ – допълни той. 

 
Петко Михайлов – председател на ОбС  поясни, че съгласно Изборния кодекс 

няма значение какво е образованието на човека, може с осми клас да бъде избран за 

съветник, кмет, дори депутат и предложи допълнителни точки в дневния ред с текст: 

 

22. Изработване на ПУП-ПРЗ /План за регулация и застрояване/ на УПИ VIII, 

IX, X, XI, XII, XIII, XIV и УПИ XV в квартал 61 по плана на село Мирово, на УПИ I, II, 

III, IV, V, VI, VII, VIII и УПИ IX в квартал 62 по плана на село Мирово и на УПИ I и 

УПИ II в квартал 63 на село Мирово и ПУР /план за улична регулация/ на улица между 

осови точки 143 и 151 и част от улица между осови точки 144 и 150 по плана на село 

Мирово. 

Докладва: Галина Радева – зам.-кмет на общината  

 

23. Отказ за изкупуване на съсобствен имот в с. Мирово.                                       

                                                            Докладва: Галина Радева – зам.-кмет на общината  

 

24. Отказ за изкупуване на съсобствен имот в с.Оризово.                                       

                                               Докладва: Галина Радева – зам.-кмет на общината                         

 

25. Предварително съгласие за изработване на ПУП – парцеларен план   в 

землищата на с.Плодовитово и с.Черна гора  за нуждите на АМ «Тракия» и АМ 

«Марица» на територията на Община Братя Даскалови.       

Докладва: Иван Танев – кмет на общината  

 

26. Одобряване на план - сметки за необходимите средства за предоставяне на 

услугите по събирането, извозването и обезвреждането в депа или други съоръжения на 

битовите отпадъци, както и за поддържането на чистотата на териториите за 

обществено ползване в населените места на Община Братя Даскалови през 2016 г. 

Докладва: Галина Радева - зам.-кмет на общината 

 

27. Определяне възнаграждението на общинските съветници  при Общински 

съвет Братя Даскалови. 

Докладва: Петко Михайлов – председател на ОбС 

 

28. Определяне възнаграждението на председателя на Общински съвет Братя 

Даскалови.  

Докладва: Петко Михайлов – председател на ОбС 

 

 

Други предложения и допълнения не се направиха и ОбС прие следния 

 

ДНЕВЕН РЕД: 
 

1. Приемане на Правилник за организацията и дейността на Общински съвет 

Братя Даскалови, неговите комисии и взаимодействието му с общинската 

администрация, Мандат 2015-2019 г. 

Докладва: Петко Михайлов – председател на ОбС 
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2. Приемане и утвърждаване поименния и числен състав на Постоянните 

комисии на Общински съвет Братя Даскалови за мандат 2015 - 2019 година. 

Докладва: Петко Михайлов – председател на ОбС 

 

3. Актуализация на бюджета  на Община Братя Даскалови за 2015 година и 

инвестиционната програма за капиталови разходи за 2015 година. 

Докладва: Иван Танев – кмет на общината 

 

4. Определяне размера на месечните трудови възнаграждения на кмета на 

общината и кметовете на кметства. 

Докладва: Иван Танев – кмет на общината 

 

5. Избор на делегат и заместник-делегат в Общото събрание на Регионалната 

асоциация на общините „Тракия”. 

Докладва: Петко Михайлов – председател на ОбС 

 

6. Определяне представител на общинския съвет за делегат в Общото 

събрание на Националното сдружение на общините в Република България (НСОРБ). 
Докладва: Петко Михайлов – председател на ОбС 

 

7. Приемане на отчета за изпълнение на Културния календар на община Братя 

Даскалови за 2015 г. 

Докладва: Иван Танев – кмет на общината 

 

8. Приемане на Културния календар на община Братя Даскалови за 2016 г. 

Докладва: Иван Танев – кмет на общината 

 

9. Приемане на Програма за развитие на читалищната дейност в община Братя 

Даскалови през 2016 г. 

Докладва: Иван Танев – кмет на общината 

 

10. Предоставяне за безвъзмездно управление на помещения от сградата на 

Общинска администрация Братя Даскалови  - публична общинска собственост. 

Докладва: Галина Радева – зам.-кмет на общината  

 

11. Предоставяне за безвъзмездно управление на помещения от сградата на 

Общинска администрация Братя Даскалови  - публична общинска собственост. 

Докладва: Галина Радева – зам.-кмет на общината  

 

12. Отдаване под аренда на общинска земеделска земя в землището на с. 

Медово без търг. 

Докладва: Галина Радева – зам.-кмет на общината  

 

13. Предоставяне на мандат и съгласуване на позицията на представителя на 

община Братя Даскалови в извънредното Общо събрание на Асоциацията по В и К на 

обособената територия, обслужвана от В и К ЕООД-Стара Загора. 

Докладва: Иван Танев – кмет на общината  

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

Даскалови. 

Докладва: Петко Михайлов – председател на ОбС 
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15. Отпускане на еднократна финансова помощ на жител на с. Братя 

Даскалови. 

Докладва: Петко Михайлов – председател на ОбС 

 

16. Учредяване на право на прокарване/сервитут/ на ел. кабел през имот № 

020012 – „Местен път” – публична общинска собственост с. Плодовитово. 

Докладва: Иван Танев – кмет на общината  

 

17. Разрешение за изработване на проект за подробен устройствен план ПУП-

ПРЗ и Парцеларни планове  за ПИ №059035, местност „Малкия юрт” в землището на   

с. Съединение. 

Докладва: Иван Танев – кмет на общината  

 

18. Разрешение за изработване на проект за подробен устройствен план ПУП-

ПРЗ и Парцеларни планове  за ПИ № 076004,  местност „Над село ” в землището на   с. 

Съединение. 

Докладва: Иван Танев – кмет на общината  

 

19. Разрешение за изработване на проект за подробен устройствен план ПУП-

ПРЗ,  Парцеларни планове и схема за достъп за ПИ № 000117,  местност „Стублата ” в 

землището на   с. Съединение. 

Докладва: Иван Танев – кмет на общината  

 

20. Разрешение за изработване на проект за подробен устройствен план ПУП-

ПРЗ и Парцеларни планове  за ПИ № 000039,  местност „Мараше ” в землището на   с. 

Съединение. 

Докладва: Иван Танев – кмет на общината  

 

21. Разрешение за изработване на проект за подробен устройствен план ПУП-

ПЗ и Парцеларни планове  за ПИ № 076012, местност „Мешето” в землището на с. 

Оризово. 

Докладва: Иван Танев – кмет на общината  

 

22. Изработване на ПУП-ПРЗ /План за регулация и застрояване/ на УПИ VIII, 

IX, X, XI, XII, XIII, XIV и УПИ XV в квартал 61 по плана на село Мирово, на УПИ I, II, 

III, IV, V, VI, VII, VIII и УПИ IX в квартал 62 по плана на село Мирово и на УПИ I и 

УПИ II в квартал 63 на село Мирово и ПУР /план за улична регулация/ на улица между 

осови точки 143 и 151 и част от улица между осови точки 144 и 150 по плана на село 

Мирово. 

Докладва: Галина Радева – зам.-кмет на общината  

 

23. Отказ за изкупуване на съсобствен имот в с. Мирово.                                       

                                                            Докладва: Галина Радева – зам.-кмет на общината  

 

24. Отказ за изкупуване на съсобствен имот в с.Оризово.                                       

                                               Докладва: Галина Радева – зам.-кмет на общината                         

 

25. Предварително съгласие за изработване на ПУП – парцеларен план   в 

землищата на с.Плодовитово и с.Черна гора  за нуждите на АМ «Тракия» и АМ 

«Марица» на територията на Община Братя Даскалови.       

Докладва: Иван Танев – кмет на общината  
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26. Одобряване на план - сметки за необходимите средства за предоставяне на 

услугите по събирането, извозването и обезвреждането в депа или други съоръжения на 

битовите отпадъци, както и за поддържането на чистотата на териториите за 

обществено ползване в населените места на Община Братя Даскалови през 2016 г. 

Докладва: Галина Радева - зам.-кмет на общината 

 

27. Определяне възнаграждението на общинските съветници  при Общински 

съвет Братя Даскалови. 

Докладва: Петко Михайлов – председател на ОбС 

 

28. Определяне възнаграждението на председателя на Общински съвет Братя 

Даскалови.  

Докладва: Петко Михайлов – председател на ОбС 

 

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

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

 

ТОЧКА ПЪРВА 

 

Приемане на Правилник за организацията и дейността на Общински съвет 

Братя Даскалови, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация, 

Мандат 2015-2019 г. 

                                      

Докладва: Петко Михайлов – председател на ОбС 

 

Петко Михайлов – председател на ОбС даде думана на Катя Иванова – 

председател на комисията по „Икономическо  и финансово развитие, европейски 

проекти”, която каза, че има съществени промени в новия правилник, който отменя 

стария и запозна всички присъстващи с него. 
 

Иван Жеков – общински съветник прочете предложение за изменение на 

предложения Правилник за организацията и дейността на общински съвет мандат 2015-

2019 г. от общинските съветници от ЗАЕДНО ЗА ОБЩИНА БРАТЯ ДАСКАЛОВИ: 

 

Раздел V „ ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИК  

 В чл. 17, ал. 1, т.1 

Било: „до две постоянни и временни комисии” Предложение: „до ТРИ 

постоянни комисии” 

„ДВЕ” става „ТРИ” и отпада „ВРЕМЕННИ”  

Раздел V I I  „  ПОДГОТОВКА И ПРОВЕЖДАНЕ НА ЗАСЕДАНИЯ НА 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ” Към чл. 44 да се добавят следните допълнителни алинеи 

(6) Откритите сесии на общински съвет се заснемат на видео. Записите са 

публични и се предоставят за излъчване на местни кабелни телевизии и/или интернет 

доставчици. 

(7) За календарна година се провеждат от три до шест изнесени заседания на 

общински съвет в населени места на територията на общината. 

Раздел VII „ ПОДГОТОВКА И ПРОВЕЖДАНЕ НА ЗАСЕДАНИЯ НА 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ” 

В чл. 48 ал. 5 да отпадне 
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„ОТ ПРОЕКТО ДНЕВНИЯ РЕД” и в последно изречение „ТРИ МИНУТИ” да 

стане „ПЕТ” 

Става: „Присъстващите на заседанието на Общински съвет граждани могат да 

получат думата за изказване, питания, становища и предложения по въпроси от 

компетентността на общински съвет само ако предварително - до започване на 

заседанието, писмено са уведомили председателя за желанието си да получат думата 

по определен въпрос (ОТ ПРОЕКТО-ДНЕВНИЯ РЕД) представляващ обществен 

интерес. Изказването не може да надвишава (3) ПЕТ минути.  

Раздел VII „ПОДГОТОВКА И ПРОВЕЖДАНЕ НА ЗАСЕДАНИЯ НА  

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ” 

В чл. 68 

„5-ДНЕВЕН СРОК” да стане както е в ЗМСМА „7-ДНЕВЕН СРОК” 

Общинските съветници могат да преглеждат протокола и да искат 

поправянето на грешки в 5-дневен срок от заседанието. Възникналите спорове се 

решават от общинския съвет на следващото заседание. 

Г-н Жеков смята, че ако бъдат приети тези предложения, това ще доведе до 

публичност и стриктно спазване на дневния ред.  

 

Галина Радева – зам.-кмет на общината каза, че броя на съветниците е малък и 

ако броя на комисиите е малък, становищата на комисиите ще бъдат по-издържани. 

 

Иван Жеков – общински съветник допълни, че не предлага други комисии. 

 

В гласуването по първото предложение участваха 12 общински съветници, от 

които със „за” – 12 „против” – 0, „ въздържали се” – 0. Приема се. 

  

По второто предложение  в гласуването участваха 12 общински съветници, от 

които със „за” – 4 „против” – 8, „ въздържали се” – 0.  Не се приема. 

 

В гласуването по третото предложение участваха 12 общински съветници, от 

които със „за” – 4 „против” – 8, „ въздържали се” – 0. Не се приема. 

 

По четвъртото предложение  в гласуването участваха 12 общински съветници, 

от които със „за” – 4 „против” – 8, „ въздържали се” – 0.  Не се приема 
 

Други изказвания не се направиха и ОбС взе следното 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 5 

 

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

администрация, във връзка с чл.21, ал.3 от същия закон, Общински съвет Братя 

Даскалови приема Правилник за организацията и дейността на Общински съвет Братя 

Даскалови, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация, 

Мандат 2015-2019 г. 

                                      

В гласуването участваха 12 общински съветници, от които със „за” –8 

„против” – 4, „ въздържали се” – 0. Приема се. 
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Стоян Вълчев – общински съветник  каза, че всеки съветник е трябвало да 

изкаже своето мнение, а не само г-жа Иванова и г-н Жеков. Не смята, че излъчването по 

кабелната телевизия е медийна изява, след като се говори за откритост. 

 

Спас Пеев – общински съветник попита  в кой вестник се публикуват 

решенията на Общински съвет? 

 

Петко Михайлов – председател на Общински съвет поясни, че всички решения 

се публикуват във вестник „Чирпански новини”. 

 

ТОЧКА ВТОРА 

 

Приемане и утвърждаване поименния и числен състав на Постоянните 

комисии на Общински съвет Братя Даскалови за мандат 2015 - 2019 година. 

Докладва: Петко Михайлов – председател на ОбС 

 

Петко Михайлов – председател на ОбС разясни, че на основание чл.21, ал.1, 

т.1 от ЗМСМА, Общински съвет Братя Даскалови създава постоянни и временни 

комисии и избира техните членове. 

 

Други изказвания не се направиха и ОбС взе следното 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 6 

 

На основание чл.21, ал.1, т.1 и чл. 48, ал. 1 от  ЗМСМА, Общински съвет Братя 

Даскалови приема и утвърждава поименния и числен състав на Постоянните комисии 

на Общински съвет Братя Даскалови за мандат 2015 - 2019 г., както следва: 

 

Икономическо  и финансово развитие, европейски проекти 

 

Председател - Катя Иванова Иванова  

Зам.- председател - Спас Запрянов Пеев  

Член - Таньо Стоянов Стоянов  

Член - Радка Стоилова Караджова 

Член - Георги Минков Колев 

Член - Стойка Минчева Василева 

Член - Силвия  Чавдарова Тодорова 

 

Устройство на територията, земеделие, гори и екология 

 

Председател - Стоян Колев Вълчев  

Зам.- председател  - Катя Иванова Иванова 

Член - Иван Димитров Жеков 

Член - Таньо Тотев Танев 

Член - Иван Пенев Пенчев  

 

 

Здравеопазване, социални дейности, образование, култура, вероизповедания и 

спорт 



 8 

 

Председател - Стойка Минчева Василева  

Зам.- председател  - Радка Стоилова Караджова 

Член - Силвия  Чавдарова Тодорова  

Член - Иван Димитров Жеков  

Член - Ангел Станиславов Маринов 

 

Предотвратяване и установяване на конфликт на интереси и нормативна уредба 

 

Председател - Георги Минков Колев 

Зам.- председател  - Стоян Колев Вълчев 

Член - Таньо Стоянов Стоянов 

Член - Спас Запрянов Пеев  

Член - Таньо Тотев Танев 

Член - Иван Пенев Пенчев 

Член - Ангел Станиславов Маринов  

 
 

В гласуването участваха 12 общински съветници, от които със „за” – 9 

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

 

Иван Жеков – общински съветник обясни отрицателния си вот  и каза, че се 

гласуват имена на хора, за които не се знае дали могат да четат. 

 

Петко Михайлов – председател на Общински съвет повтори, че по Изборния 

кодекс кмет на село, кмет на община, дори и депутат може да е с основно образование. 

 

ТОЧКА ТРЕТА 

 

Актуализация на бюджета  на Община Братя Даскалови за 2015 година и 

инвестиционната програма за капиталови разходи за 2015 година. 

Докладва: Иван Танев – кмет на общината 

 

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

председател на комисията по „Икономическо  и финансово развитие, европейски 

проекти”, която поясни, че  съгласно чл. 124 от Закона за публичните финанси, чл. 21 

ал. 1 т. 6 от    ЗМСМА и  Наредбата  за условията и реда за съставяне на тригодишната 

бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, обсъждане, приемане, 

изпълнение и отчитане на общинския бюджет, предлагам актуализация на бюджета на 

общината   с източник на финансиране  - преизпълнение на  собствени приходи . 

 Предложението за актуализацията на бюджета е на база реално преизпълнение 

на приходите към 30.11.2015 год.  Промяната в разходната част на бюджета се дължи 

на покриване на възникнали през бюджетната година разходи за непредвидени, но и 

неотложни нужди. 

Предлагат се също  и  вътрешни компенсиращи промени между отделните 

параграфи и дейности и промяна в капиталовия  списък на общината. Промените са 

както следва: 

 

§ Дейност/ Наименование на параграфа Било Увеличение+ 

Намаление- 

Става 
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 Приходи 5572736 91060 5663796 

1304 Данък при придобиване на  имущество 

по дарения и възмезден начин  

90000 40000 130000 

2405 Приходи от наеми на имущество 30000 10000 40000 

2406 Приходи от наеми на земя 199700 58560 258260 

2809 Глоби, санкции, неустойки 0 7000 7000 

3701 Внесен ДДС -15000 -30000 -45000 

4501 Дарения  0 5500 5500 

     

 Разходи 5572736 91060 5663796 

 2122  ОА    

5100 Основен ремонт 59373 6956 66329 

5202 Придобиване на сгради 6956 -6956 0 

1020 Външни услуги 108260 12200 120460 

5203 Придобиване на оборудване , машини и 

съоражения 

1980 1200 3180 

 2311 ЦДГ    

1016 Вода, горива   и енергия 37000 5000 42000 

1020 Външни услуги 8000 2000 10000 

1030 Текущ ремонт 19000 3000 22000 

5205 Придобиване на стопански инвентар 1500 600 2100 

 2525 Клубове на пенсионера    

1030 Текущ ремонт 1000 500 1500 

 2619 Други дейности по БКС    

0202 За персонал  по извън трудови 

правоотношения 

7000 3500 10500 

1020 Външни услуги 10000 5000 15000 

1030 Текущ ремонт 23000 40000 63000 

 2604 Осветление на улици и площади    

1016 Вода, горива   и енергия 111000 -5000 106000 

 2606 Улици в населени места    

1030 Текущ ремонт 188571 5000 193571 

 2623 Чистота    

1020 Външни услуги 16200 6000 22200 

 2714 Спортни бази    

1015 Материали 100 9000 9100 

 2910 Разходи за лихви    

2991 Разходи за лихви към местни лица 0 3060 3060 

 1322 ОУ Партизанин    

5201 Придобиване на компютри 1000 -1000 0 

1020 Външни услуги 12892 1000 13892 

 1322 ОУ с.Мирово    

1015 Материали 14200 -1000 13200 

5203 Придобиване на оборудване , машини и 

съоражения 

0 1000 1000 

 

 Петко Михайлов – председател на ОбС разясни, че от параграф 1015 ще се 

прехвърлят 200 лева  в параграф 2122 за отпускане на финансова помощ за болното 

дете от с. Братя Даскалови. 
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Златка Атанасова – гл.специалист „Бюджет” поясни, че по параграф 1015 има 

икономии, които се прехвърлят в параграф 2122. 

 

Галина Радева -  зам.-кмет на общината поясни, че трябва да се добави нова т.2 

към решението за отпускане на финансова помощ с текст: Средствата да бъдат 

прехвърлени от параграф 1015 в параграф 2122  и да бъдат изплатени.  

 

Иван Жеков – общински съветник предлага гласуването на решенията да е по 

азбучен ред, защото така са качени имената на съветниците на сайта на общината. 

  
Други изказвания не се направиха и ОбС взе следното 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 7 

 
На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА, чл. 124 от Закона за публичните 

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

бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, обсъждане, приемане, 

изпълнение и отчитане на общинския бюджет на Община Братя Даскалови, Общинския 

съвет реши: 

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

2. Приема актуализирания бюджет на общината в размер на: 

- По приходите –  5 663 796 лв. 

        - По разходите  –  5 663 796 лв. 

    3. Приема актуализираната инвестиционна програма на Община Братя 

Даскалови за 2015 година в размер на  5 632 674 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 Тодорова – „за” 

7. Таньо Стоянов Стоянов – „за” 

8. Таньо Тотев Танев – „за” 

9. Стоян Колев Вълчев – „въздържал се” 

 10. Спас Запрянов Пеев – „за” 

             11. Иван Димитров Жеков – „против” 

             12. Радка Стоилова Караджова – „против” 

 

В гласуването участваха 12 общински съветници, от които със „за” – 9, 

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

 

ТОЧКА ЧЕТВЪРТА 

 

Определяне размера на месечните трудови възнаграждения на кмета на 

общината и кметовете на кметства. 

Докладва: Иван Танев – кмет на общината 
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Петко Михайлов – председател на ОбС даде думата на Катя Иванова – 

председател на комисията по „Икономическо  и финансово развитие, европейски 

проекти”, която разясни, че съгласно чл. 21, ал.1, т 5 от ЗМСМА, Общинския съвет 

определя размера на трудовите възнаграждения на кметовете в рамките на действащата 

нормативна уредба и средствата за работна заплата на персонала по предложение на 

кмета на общината.   С Постановление на МС № 67 от 2010 година, изменено  през 2014 

година са определени минималните и максималните месечни размери на основните 

месечни заплати на кмет на община и кметове на кметства. Предлагаме заплатите на 

кметовете на кметства да бъдат разделени на две групи:  

- Кмет на кметство  до  500 жители. 

- Кмет на кметство  над 500 жители  

 

Иван Жеков – общински съветник цитира нормативни документи според които 

минималните и максималните месечни размери на основните месечни заплати на кмет 

на община и кметове на кметства над 500 жители и до 500 жители са в следните 

размери: кмет на община  от 650 лева до 2200 лева, на кметство с над 500 жители от 390 

до 1400 и на  кмет на кметство  до  500 жители от 380 до 1300 лева. Каза, че не си 

позволява да дава съвет на кмета на общината, но кмет на кметство до  500 жители е 

само 200 лева  над минимума. Ненормално е кметовете на села като Мирово и Гранит с 

население над 500 жители да получават по-малки заплати от директорите на училищата 

в тези населени места, които имат малък брой ученици. 

 

Галина Радева – зам.-кмет на общината поясни, че „предложените заплати са в 

рамките на този бюджет, с новия бюджет ще бъдат променени. Заплатите на кмет на 

кметство и кметски наместници не са пипани години наред, също  и средствата за 

работни заплати не са се променяли с годините т. е. увеличението трябва да дойде от 

местни приходи. За кмета на общината  - отговорността е най-голяма, всеки разход се 

одобрява от него. В много от дейностите в общината закона казва - общината да 

дофинансира. С промяната на минималната работната заплата диференциацията между 

служителите я няма“ – допълни г-жа Радева.. 

 

Други изказвания не се направиха и ОбС взе следното 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 8 

 

            1. На  основание чл.21, ал.1, т. 5 от ЗМСМА определя размера на основните 

месечни работни заплати на кмет на община и кметове на кметства в  Община Братя 

Даскалови,  съгласно приложение   № 1 

 

В гласуването участваха 12 общински съветници, от които със „за” – 8, 

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

 

ТОЧКА ПЕТА 

 

Избор на делегат и заместник-делегат в Общото събрание на Регионалната 

асоциация на общините „Тракия”. 

Докладва: Петко Михайлов – председател на ОбС 

 

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

председател на комисията по „Устройство на територията, земеделие, гори и екология“, 
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който разясни, че съгласно направените промени в Устава на Регионалната асоциация 

на общините „Тракия” всяка община ще бъде представена от двама делегати – кмета на 

общината и представител на Общински съвет. Кметът на общината ще бъде делегат по 

право, а с решение Общински съвет трябва да опрели свой представител и негов 

заместник.  

 

Други изказвания не се направиха и ОбС взе следното 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 9 

 

На основание  чл.21, ал.1, т.15  от ЗМСМА, Общински съвет Братя Даскалови 

определя за свой делегат в Общото събрание на РАО „Тракия” Петко Михайлов 

Михайлов – Председател на ОбС Братя Даскалови, а за заместник-делегат: 

1. Стоян Колев Вълчев – общински съветник.  
 

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 Тодорова – „за” 

7. Таньо Стоянов Стоянов – „за” 

8. Таньо Тотев Танев – „за” 

9. Стоян Колев Вълчев – „въздържал се” 

 10. Спас Запрянов Пеев – „за” 

             11. Иван Димитров Жеков – „за” 

             12. Радка Стоилова Караджова – „за” 

 

В гласуването участваха 12 общински съветници, от които със „за” – 11, 

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

 

ТОЧКА ШЕСТА 

 

Определяне представител на общинския съвет за делегат в Общото събрание 

на Националното сдружение на общините в Република България (НСОРБ) 
Докладва: Петко Михайлов – председател на ОбС 

 

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

председател на комисията по „Устройство на територията, земеделие, гори и екология“, 

който разясни, че съгласно чл.9, ал.3 от Закона за местното самоуправление и местната 

администрация (ЗМСМА) Националното сдружение на общините в Република 

България (НСОРБ) представлява и защитава интересите на своите членове - общините 

пред държавните органи, разработва предложения за промяна и усъвършенстване на 

правната уредба на местното самоуправление, подготвя становища и предложения по 

проектобюджета на страната, в частга му за общините, осъществява контакти и 

взаимодействия със сродни организации от други страни, членува в международни 

сдружения, осъществява и други функции, определени със закон и с устава му. НСОРБ 

организира обучения, предоставя консултации, разпространява Информационен 

бюлетин, консултативни разработки и други информационни издания, чрез реализация 
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на спечелени проекти поетапно внедрява нови практики в общините. Вече 19 години 

Сдружението обединява усилията на всички български общини за утвърждаването им 

като силни и демократични местни власти. Чрез дейността си, НСОРБ съдейства за 

разширяване правомощията на общините, работи за предоставяне на повече права по 

управлението на общинските дейности и финанси. 

Висш ръководен орган на НСОРБ е Общото събрание. То приема, изменя и 

допълва устава на Сдружението; избира и освобождава членовете на Управителния и 

Контролния съвет; приема решения за създаване и закриване на постоянни комисии; 

приема програмата за дейността на Сдружението; приема годишния бюджет на 

Сдружението и отчета за неговото изпълнение; взема и други решения, съгласно 

правомощията му, посочени в устава. Общото събрание се състои от делегатите на 

общините-членове на Сдружението. Общото събрание на НСОРБ заседава най-малко 

веднъж годишно. Съгласно чл.12, ал.2 от Устава на НСОРБ, в него всяка община е 

представена от двама делегати - кмета на общината и представител на общинския 

съвет. В неговите заседания общината има право на два гласа, упражнявани 

самостоятелно от двамата делегати. Общината се счита за представена в случай, че в 

заседанието на Общото събрание участва поне един от нейните делегати. 

На основание чл.27, ал.1 от Устава па НСОРБ, в двумесечен срок след 

провеждането на първото си заседание, новоизбраният общински съвет следва да 

определи своя представител в Общото събрание и да уведоми за това изпълнителния 

директор на НСОРБ. Подходящо е нашите представители да са запознати с дейността 

на НСОРБ. В случай, че представителя на общинския съвет няма възможност да 

участва в работата на Общото събрание, общинския съвет определя друг свой 

представител, който да го замества на конкретното заседание. С оглед осигуряване 

участието на представител на ОбС вьв всяко заседание на Общото събрание, с 

настоящото решение бихме могли да изберем и заместник на определения от нас 

делегат. По наша преценка можем да определим реда, по който избрания от нас 

делегат да се отчита пред общинския съвет за дейността си в висшия орган на НСОРБ 

и да ни информира за вземаните ог него решения. 

В допълнение, през следващите месеци НСОРБ ще актуализира състава на 

своите 12 постоянни комисии, в които се обсъждат въпроси от общ интерес по основни 

общински сфери на дейност (здравеопазване, образование, социални услуги, 

европейски проекти и други). В състава на комисиите, на доброволен принцип, 

участват общински съветници, кметове и експерти от общинската администрация. В 

зависимост от приоритетите на нашата община, всеки от общинските съветници може 

да бъде включен в някоя от постоянните комисии, които работят към НСОРБ.  

 

Други изказвания не се направиха и ОбС взе следното 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 10 

 

1. На основание чл.21, ал.1, т. 15 от ЗМСМА, във връзка с чл.12, ал.2 и чл.27, 

ал.1 от Устава на НСОРБ определя за делегат в Общото събрание на Националното 

сдружение на общините в Република България представителя на Общинския съвет 

Петко Михайлов Михайлов - Председател на Общински съвет Братя Даскалови. 

2. При невъзможност за участие на определения по т.1 делегат в заседание на 

Общото събрание, той ще бъде заместван от Георги Минков Колев – общински  

съветник. 
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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 Тодорова – „за” 

7. Таньо Стоянов Стоянов – „за” 

8. Таньо Тотев Танев – „за” 

9. Стоян Колев Вълчев – „за” 

 10. Спас Запрянов Пеев – „за” 

             11. Иван Димитров Жеков – „за” 

             12. Радка Стоилова Караджова – „за” 

 

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

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

 

ТОЧКА СЕДМА 

 

Приемане на отчета за изпълнение на Културния календар на община Братя 

Даскалови за 2015 г. 

Докладва: Иван Танев – кмет на общината 
 

Петко Михайлов – председател на ОбС даде думата на Стойка Минчева 

Василева – председател на комисията по „Здравеопазване, социални дейности, 

образование, култура, вероизповедания и спорт”, която поясни, че в Общински съвет 

Братя Даскалови е внесен отчета за изпълнение на Културния календар на община 

Братя Даскалови за 2015 г. 

 

Други изказвания не се направиха и ОбС взе следното 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 11 

 

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

ЗМСМА, Общински съвет Братя Даскалови приема отчета на Културния календар на 

Община Братя Даскалови за 2015 г. 
 

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

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

 

ТОЧКА ОСМА 
 

Приемане на Културния календар на община Братя Даскалови за 2016 г. 

Докладва: Иван Танев – кмет на общината 
 

Петко Михайлов – председател на ОбС даде думата на Стойка Минчева 

Василева – председател на комисията по „Здравеопазване, социални дейности, 

образование, култура, вероизповедания и спорт”, която разясни, че предстои 

разглеждане и приемане на   мероприятията, предвидени в Културния календар на община 

Братя Даскалови за 2016 г.        
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Стоян Вълчев – общински съветник попита на коя дата ще се чества 137 

годишнината от рождението на Яворов?  

 

Радослава Колева – мл. експерт  „ОКВ“ поясни, че на 15.01.2016 г. ще се 

отпразнува годишнината на Яворов с рецитал по негови стихове. 

 

Иван Жеков – общински съветник предложи празничният  концерт по случай 

ден на славянската писменост и култура да се проведе на 24.05.2016 г., „тъй като 

усещането и атмосферата на самия ден са други. Оправданията да се чества на друга 

дата не са основаятелни“. 

 

Радослава Колева – мл. експерт  „ОКВ“ разясни, че 24.05. и 25.05. 2016 г. са 

почивни дни за училищата, празник и за учители и за ученици. 

 

Иван Жеков – общински съветник каза, че оправданията са несериозни, 

учителите след като искат да работят, ще се съберат и на 24 май. 

 

Петко Михайлов – председател на ОбС предложи да се гласува направеното 

предложение от г-н Жеков вместо на 23.05. 2016 г., празничният  концерт по случай 

деня на славянската писменост и култура да се празнува на 24.05.2016 г. 

 

В гласуването участваха 12 общински съветници, от които със „за” – 5, 

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

 

Други изказвания не се направиха и ОбС взе следното 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 12 

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

ЗМСМА, Общински съвет Братя Даскалови приема Културния календар на община 

Братя Даскалови за 2016 г. 
 

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

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

 

ТОЧКА ДЕВЕТА 

 

Приемане на Програма за развитие на читалищната дейност в община Братя 

Даскалови през 2016 г. 

Докладва: Иван Танев – кмет на общината 

 

Петко Михайлов – председател на ОбС даде думата на Стойка Минчева 

Василева – председател на комисията по „Здравеопазване, социални дейности, 

образование, култура, вероизповедания и спорт”, която каза, че съгласно чл. 26а, ал.1 

от Закона за народните читалища, председателите /с малки изключения/ са представили 

предложенията си за дейността на представляваните от тях читалища за 2016 г.  

 

Председателят на ОбС поясни, че програмата е отворена и може да се допълва. 
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Радослава Колева – мл. експерт  „ОКВ“ каза, че е допуснала грешка при 

изписване на правното основание в решението и предлага да бъде допълнено със 

следния текст „на основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА“ и всичко останало в 

решението. 

 

Други изказвания не се направиха и ОбС взе следното 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 13 

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

ЗМСМА и чл.26а, ал.2 от Закона на народните читалища, Общински съвет Братя 

Даскалови  приема Програмата за развитие на читалищната дейност в община Братя 

Даскалови през 2016 г. 

 

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

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

ТОЧКА ДЕСЕТА 
 

Предоставяне за безвъзмездно управление на помещения от сградата на 

Общинска администрация Братя Даскалови  - публична общинска собственост. 

Докладва: Галина Радева – зам.-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 поясни, че е постъпило искане от Директора на Областна Дирекция „Земеделие” 

гр.Стара Загора с Вх. № 04-21-150/27.11.2015 година за предоставяне за безвъзмездно 

управление на 5 броя стаи, от които 4 броя на трети етаж и 1 брой на четвърти  с обща 

площ от 105 кв. м, санитарен възел на третия етаж с площ от 9 кв.м и част от коридор и 

стълбище в сградата на общинска администрация Братя Даскалови, находяща се в УПИ 

ХХVІІІ-874, кв. 89 по плана на с. Братя Даскалови – публична общинска собственост. 

Областна дирекция „Земеделие” гр. Стара Загора е специализирана 

териториална администрация и е второстепенен разпоредител с бюджетни кредити към 

министъра на земеделието и храните. 

Предвид това, че в сградата на Общинска администрация Братя Даскалови има 

свободни стаи, които не са необходими за нуждите на администрацията към настоящия 

момент и до момента са били предоставени на същата дирекция с договор, който изтича 

на 03.01.2016 г. се предлага да се предоставят за безвъзмездно управление. 

 

Петко Михайлов – председател на ОбС поясни, че през миналия мандат имало 

вариант за закриване на Общинска служба „Земеделие“ с. Братя Даскалови и да бъде 

слята с тази в Чирпан. Службата обслужва не само арендатори,  но и много граждани, 

тя е в услуга на населението, което налага да и бъдат предоставени помещения за 

безвъзмездно управление. 

 

Иван Жеков – общински съветник каза, че коментарът е принципен и предлага 

помещенията да се предоставят в рамките на мандата, а не както предишните общински 

съвети са работили-за по-дълъг период. 
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Катя Иванова – общински съветник поясни, че „няма нищо общо мандатност  

със срока на предоставяне на помещенията“ и допълни ,  „не е проблем да пишем 2, 3 

или 4 години - тази служба ще я има “. 

 

Галина Радева – зам.-кмет на общината разясни, че  Общинска служба 

„Земеделие“ и Бюро по труда с. Братя Даскалови изпълняват държавни функции. 

Винаги при отпадане на необходимост, договорът може да бъде прекратен. 

 

Други изказвания не се направиха и ОбС взе следното 

 

Р Е Ш Е Н И Е  

№ 14 

1. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.12, ал.3 от Закона за 

общинската собственост и чл.15, ал.1 от Наредбата за реда за придобиване, управление 

и разпореждане с общинско  имущество на Община Братя Даскалови, Общински съвет 

дава съгласието си за предоставяне за безвъзмездно управление на Областна дирекция 

„Земеделие” гр. Стара Загора на 5 броя стаи, от които 4 броя на трети етаж и 1 брой на 

четвърти етаж  с обща площ от 105 кв. м, санитарен възел на третия етаж с площ от 9 

кв.м и част от коридор и стълбище в сградата на общинска администрация Братя 

Даскалови, находяща се в УПИ ХХVІІІ-874, кв. 89  по плана на с. Братя Даскалови – 

публична общинска собственост, съгласно АПОС № 1925/18.12.2013 г. за срок 10 

години. 

2. На основание чл.15, ал.1 от Наредбата за реда за придобиване, управление 
и разпореждане с общинско  имущество на Община Братя Даскалови задължава кмета 
на общината да сключи договор за предоставеното безвъзмездно право, считано от 
04.01.2016 г. 

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 Тодорова – „за” 

7. Таньо Стоянов Стоянов – „за” 

8. Таньо Тотев Танев – „за” 

9. Стоян Колев Вълчев – „за” 

 10. Спас Запрянов Пеев – „за” 

             11. Иван Димитров Жеков – „за” 

             12. Радка Стоилова Караджова – „за” 

 

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

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

 

ТОЧКА ЕДИНАДЕСЕТА 

 

Предоставяне за безвъзмездно управление на помещения от сградата на 

Общинска администрация Братя Даскалови  - публична общинска собственост. 

Докладва: Галина Радева – зам.-кмет на общината  
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Петко Михайлов – председател на ОбС даде думата на Стоян Вълчев – 

председател на комисията по „Устройство на територията, земеделие, гори и 

екология”, който поясни, че е постъпило искане от Изпълнителния директор на 

Агенцията по заетостта гр. София с Вх. № 04-06-146/17.09.2015 година за предоставяне 

за безвъзмездно управление на ДБТ Чирпан – филиал на агенцията в с. Братя 

Даскалови на 1 стая с площ от 11 кв. м и санитарен възел с площ от 3 кв. м на втория 

етаж и част от коридор и стълбище в сградата на „Младежки център” с. Братя 

Даскалови, находяща се в УПИ ХХІІ-437, кв.89 по плана на с. Братя Даскалови – 

публична общинска собственост. 

Агенцията по заетостта гр. София е специализирана администрация и е 

второстепенен разпоредител с бюджетни кредити към министерството на труда и 

социалната политика. 

Предвид това, че в сградата на „Младежки център” с. Братя Даскалови има 

свободни стаи, които не са необходими за нуждите на администрацията към настоящия 

момент и до момента са били предоставени на същата дирекция с договор, който 

изтича на 03.01.2016 г. се предлага да се предоставят за безвъзмездно управление. 

 

Иван Жеков – общински съветник попита защо срока за предоставяне на 

помещенията на Бюро по труда е четири години? „За едните десет години, а за другите 

четири, защо? 

 

Галина Гадева – зам.-кмет на общината каза, че тя е вносител на докладната и е 

допуснала техническа грешка. Предлага в решението да се запише 10 години. 

   

Други изказвания не се направиха и ОбС взе следното 
 

Р Е Ш Е Н И Е  
 № 15 

 
1. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.12, ал.3 от Закона за общинската 

собственост и чл.15, ал.1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и 

разпореждане с общинско  имущество на Община Братя Даскалови, Общински съвет 

дава съгласието си за предоставяне за безвъзмездно управление на Агенцията по 

заетостта гр. София – ДБТ Чирпан – филиал с. Братя Даскалови на 1 стая с площ от 11 

кв. м и санитарен възел с площ от 3 кв. м на втория етаж и част от коридор и стълбище 

в сградата на „Младежки център” с. Братя Даскалови, находяща се в УПИ ХХІІ-437, 

кв.89 по плана на с. Братя Даскалови – публична общинска собственост, съгласно 

АПОС № 420/23.02.2007 г. за срок 10 години. 

 2. На основание чл.15, ал.1 от Наредбата за реда за придобиване, управление 

и разпореждане с общинско  имущество на Община Братя Даскалови задължава кмета 

на общината да сключи договор за предоставеното безвъзмездно право, считано от 

04.01.2016 г. 

 

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 Тодорова – „за” 

7. Таньо Стоянов Стоянов – „за” 
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8. Таньо Тотев Танев – „за” 

9. Стоян Колев Вълчев – „за” 

 10. Спас Запрянов Пеев – „за” 

             11. Иван Димитров Жеков – „за” 

             12. Радка Стоилова Караджова – „за” 

 

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

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

 

ТОЧКА ДВАНАДЕСЕТА 

 

Отдаване под аренда на общинска земеделска земя в землището на с. Медово 

без търг. 

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 поясни, че Община Братя Даскалови е собственик на имот № 090015 – 

Нива от ІХ-та категория в местността „Кайряка” с площ от 56.690 км.м по КВС на с. 

Медово. От възстановяването му на общината до този момент поради липса на интерес 

не се обработва. Предвид това, че имота е сравнително голям по площ и към 

настоящият момент към него е проявил интерес Динко Йорданов Христозов от гр. 

Чирпан със Заявление с Вх. № 94-00-759/24.11.2015 г. за отдаване под аренда за срок 20 

години. Има представено становище от кмета на селото, че е съгласен имота да бъде 

отдаден под аренда. 

 

Таньо Тотев – общински съветник предлага в решението да е записано „трайни 

насаждения-лавандула“, в противен случай може да се окаже, че „закона разрешава 

земята да се закупи “. 

 

Катя Иванова – общински съветник поясни, че не може в решението да се 

запише „лавандула“, „ще бъде индустриална култура и не се конкретизира, трайно 

насаждение е друго“- допълни тя. 

 

Други изказвания не се направиха и ОбС взе следното 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 16 

 

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 управление и разпореждане с общинско 

имущество актуализира Програмата за управление и разпореждане с имоти общинска 

собственост на Община Братя Даскалови за 2015 година като включва нова точка : 

точка VІІ. ОТДАВАНЕ НА ИМОТИ ПОД АРЕНДА БЕЗ ТЪРГ – точка: 1. Имот № 

090015 – Нива от ІХ-та категория в местността „Кайряка” с площ от 56.690 кв. м по 

КВС на с. Медово. 

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

във връзка с чл.5, ал.1 от Наредбата за стопанисване и управление на земеделските 

земи от ОПФ(общинския поземлен фонд) на Община Братя Даскалови, Общински 

съвет дава съгласието си за предоставяне под аренда на имот № 090015 – Нива от ІХ-та 

категория в местността „Кайряка” с площ от 56.690 кв. м по КВС на с. Медово на 
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Динко Йорданов Христозов за срок 20 години за отглеждане на трайни насаждения на 

цена 10.00 лева на декар годишен наем, както и съгласието си да промени начина на 

трайно ползване на имота от „нива” в „друго трайно насаждение”, като всички разходи 

по трасирането на имота и други документи са за сметка на Динко Йорданов 

Христозов. След изтичане на срока по договора Община Братя Даскалови не дължи 

обезщетение за създаденото трайно насаждение.  

3. Упълномощава кмета на общината да сключи договор с контрагента и 

упълномощи Динко Йорданов Христозов да смени начина на трайно ползване 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 Тодорова – „за” 

7. Таньо Стоянов Стоянов – „за” 

8. Таньо Тотев Танев – „въздържал се” 

9. Стоян Колев Вълчев – „за” 

 10. Спас Запрянов Пеев – „за” 

             11. Иван Димитров Жеков – „за” 

             12. Радка Стоилова Караджова – „за” 

 

В гласуването участваха 12 общински съветници, от които със „за” – 11, 

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

 

ТОЧКА ТРИНАДЕСЕТА 

 

Предоставяне на мандат и съгласуване на позицията на представителя на 

община Братя Даскалови в извънредното Общо събрание на Асоциацията по В и К на 

обособената територия, обслужвана от В и К 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 поясни, че съгласно чл. 198б, т.2 от Закона за водите, управлението на В и К 

системите се осъществява от асоциацията по В и К, в която участват държавата и една 

или повече общини-когато собствеността на В и К системите в границите на 

обособената територия е разпределена между държавата и общините или между 

няколко общини. Асоциацията по В и К по чл. 1986, т. 2 е юридическо лице със 

седалище и адрес в областната администрация на съответната обособена територия. В 

асоциацията по В и К участват един представител на държавата и по един представител 

на общините, включени в обособената територия. Представителят на държавата в 

асоциацията по В и К е областния управител, а на общината - кметът на общината. При 

невъзможност той да участва общинския съвет определя друг представител. 

Организацията и дейността на асоциацията по В и К се определя с правилник, издаден 

от министъра на регионалното развитие и благоустройството. Позицията и мандатът на 

представителя на общината за заседанията на общото събрание на асоциацията по В и 

К се съгласуват по ред определен от общинския съвет. 
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По повод свикване на извънредно общо събрание на Асоциацията по В и К на 

обособената територия, обслужвана от В и К ЕООД-Стара Загора при следния дневен 

ред: 

1. Промяна на границите на обособената територия на Асоциацията по В и К, 

обслужвана от „В и К” ЕООД-Стара Загора чрез отпадането на община Тополовград и 

присъединяването й към Асоциация по ВиК на обособена територия - Хасково. 

2. Приемане на решение за препоръчителния размер на вноската на държавата 

в бюджета на Асоциацията по водоснабдяване и канализация-Стара Загора за 2016 г. 

е необходимо Общински съвет Братя Даскалови да вземе решение за Предоставяне на 

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

извънредното общото събрание на Асоциацията по В и К на обособената територия, 

обслужвана от ВиК ЕООД-Стара Загора. Към докладната записка прилагам : 

• Писмо с изх. № РД-155 / 06.10.2015 г. на Председателя на Асоциацията по В 

и К на обособената територия - Стара Загора - инж. Г. Ранов с предложение за 

препоръчителния размер на вноската на държавата в бюджета на асоциацията за 2016 г. 

 

Други изказвания не се направиха и ОбС взе следното 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 17 

 

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, Общински съвет Братя Даскалови реши: 

І. Определя в заседанието на Общото събрание на „Асоциация по ВиК - Стара 

Загора”, свикано на 23.12. 2015 г., Община Братя Даскалови да се представлява от 

Галина Атанасова Радева - Зам.-кмет на община Братя Даскалови. 

ІІ. По точка: Промяна на границите на обособената територия на Асоциацията 

по В и К, обслужвана от „В и К” ЕООД-Стара Загора чрез отпадането на община 

Тополовград и присъединяването й към Асоциация по ВиК на обособена територия - 

Хасково - представителя на Община Братя Даскалови да гласува „за”. 

По точка: Приемане на решение за препоръчителния размер на вноската на 

държавата в бюджета на Асоциацията по водоснабдяване и канализация-Стара Загора 

за 2016 г. - представителя 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 Тодорова – „за” 

7. Таньо Стоянов Стоянов – „за” 

8. Таньо Тотев Танев – „за” 

9. Стоян Колев Вълчев – „за” 

 10. Спас Запрянов Пеев – „за” 

             11. Иван Димитров Жеков – „за” 

             12. Радка Стоилова Караджова – „за” 
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В гласуването участваха 12 общински съветници, от които със „за” – 12, 

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

 

ТОЧКА ЧЕТИРИНАДЕСЕТА 

 

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

Докладва: Петко Михайлов – председател на ОбС 

 

Петко Михайлов – председател на ОбС разясни, че в Общинска администрация 

е постъпила молба с Вх. № 94-00-679/30.10.2015 г. от Христо Иванов Христов от с. 

Братя Даскалови, ул. „Нов живот” № 20. Желае да му бъде отпусната еднократна 

финансова помощ, необходима за лечение на 9-месечната му дъщеря Гергана Христова 

Христова. Детето страда от повишено вътреочно налягане на лявото око, което е 

наложило оперативно лечение в Александровска болница гр. София. На 16.11.2015 г. е 

извършена оперативна интервенция, която е преминала без усложнения и е назначено 

последващо лечение. Семейството има още едно дете. Живеят със месечна социална 

помощ и детските надбавки  в размер на 180 лева. Финансовата помощ е необходима за 

консултации при специалист и закупуване на лекарства. 

  

Други изказвания не се направиха и ОбС взе следното 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 18 

 
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 Христо Иванов Христов за лечение на дъщеря му Гергана Христова 

Христова  - 9 месеца от с. Братя Даскалови. 

2. Средствата да бъдат прехвърлени от параграф 1015 - дейност 2123 

Общински съвет в параграф 4214 – „Помощи по решение на Общински съвет” в 

дейност 2122 Общинска администрация  и да бъдат изплатени.  

 

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

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

 

ТОЧКА ПЕТНАДЕСЕТА 

 

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

Докладва: Петко Михайлов – председател на ОбС 

 

Петко Михайлов – председател на ОбС поясни, че в Общински съвет Братя 

Даскалови е постъпило заявление с Вх. № 10-00-74/25.11.2015 г. от Кольо Георгиев 

Христозов от с. Братя Даскалови. Желае да му бъде отпусната еднократна финансова 

помощ за лечение на 14 годишния му син Йоан Колев Георгиев, който се нуждае от 

оперативна интервенция на зъбите. За лечението му са необходими 1 000 /хиляда/ лева. 

Кольо Христозов и съпругата му са безработни, скоро се регистрирали в бюрото по 

труда. Преживяват с детските надбавки от 85 лева и средства от приключилия скоро 

гроздобер. За провеждане на лечението на Йоан се налагат консултации със 
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специалисти от Факултета по дентална медицина гр. Пловдив, по тяхно предписание 

лечението му не търпи отлагане. 

 

Други изказвания не се направиха и ОбС взе следното 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 19 

 

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 

140(сто и четиридесет) лева на Кольо Георгиев Христозов за лечение на сина му Йоан 

Колев Георгиев – 14 г. от с. Братя Даскалови. 

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

 

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

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

 

ТОЧКА ШЕСТНАДЕСЕТА 

 

Учредяване на право на прокарване/сервитут/ на ел. кабел през имот № 020012 

– „Местен път” – публична общинска собственост с. Плодовитово. 

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 поясни, че Община Братя Даскалови е собственик на имот № 020012 –  „Местен 

път”  - публична общинска собственост с площ от 4.724 дка по КВС  на с.Плодовитово. 

Във връзка с инвестиционно намерение – изграждане на „Предприятие за преработка на 

орехи” в имот № 020021 , собственост на „Стил Агро” ООД гр.София и изработен и 

влязъл в сила ПУП – ПЗ е постъпило заявление с Вх. № 53-00-376/03.11.2015 година за 

учредяване на право на прокарване на подземен ел.кабел, преминаващ през имот № 

020012 –  „Местен път”- публична общинска собственост с.Плодовитово. Сервитутът 

на кабела заема площ от 30.44 кв.м.  

 

Други изказвания не се направиха и ОбС взе следното 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 20 

 

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

общинската собственост и чл.6, ал.1 от  Наредбата  за реда за управление и 

разпореждане с общинско имущество актуализира Програмата   за управление и 

разпореждане с имоти общинска собственост на Община Братя Даскалови за 2015 

година като включва в точка VІ. ОПИСАНИЕ НА ИМОТИТЕ, КОИТО 

ОБЩИНАТА ИМА НАМЕРЕНИЕ ДА ПРЕДЛОЖИ ЗА УЧРЕДЯВАНЕ НА 

ОГРАНИЧЕНИ ВЕЩНИ ПРАВА  БЕЗ ТЪРГ -  нова точка 2: Учредяване на 

сервитут – право на прокарване на обект на техническата инфраструктура /линеен 

обект/ външно ел.захланване – ел.кабел, преминаващ през имот № 020012 –  „Местен 
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път”  - публична общинска собственост с площ от 4.724 дка по КВС  на с. Плодовитово 

с площ на сервитута от 30.44 кв.м. 

2. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.62, ал.2 и чл.64, ал.3, т.1а от  

Закона за енергетиката, чл.39, ал.3 от ЗОС, във връзка с чл.193, ал.4 от ЗУТ, Общински 

съвет учредява сервитут – право на прокарване на обект на техническата 

инфраструктура /линеен обект/ външно ел.захланване – ел.кабел, преминаващ през 

имот № 020012 –  „Местен път”  - публична общинска собственост с площ от 4.724 дка 

по КВС  на с. Плодовитово в рамките на зоната с ограничен режим на ползване 

/сервитута/ на трасето с площ от 30.44 кв.м. 

3. Определя цената на учредения сервитут в размер на 122.00 лева. 

4. Упълномощава кмета на общината да сключи договор с контрагента. 

 

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 Тодорова – „за” 

7. Таньо Стоянов Стоянов – „за” 

8. Таньо Тотев Танев – „за” 

9. Стоян Колев Вълчев – „за” 

 10. Спас Запрянов Пеев – „за” 

             11. Иван Димитров Жеков – „за” 

             12. Радка Стоилова Караджова – „за” 

 

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

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

 

ТОЧКА СЕДЕМНАДЕСЕТА 

 

Разрешение за изработване на проект за подробен устройствен план ПУП-ПРЗ 

и Парцеларни планове  за ПИ №059035, местност „Малкия юрт” в землището на с. 

Съединение.  

Докладва: Иван Танев – кмет на общината  

 

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

председател на комисията по „Устройство на територията, земеделие, гори и екология, 

който разясни, че във връзка с подадено заявление № Т-933/01.12.2015г. от „Тракия Еко 

Петрол” ЕООД със седалище и адрес на управление: гр.Пловдив, ул.„Никола 

Вапцаров” № 139, ап.10 за допускане на ПУП-ПРЗ (план за регулация и застрояване) и 

Парцеларни планове с цел промяна статута на земята на  ПИ 059035 в землището  на 

с.Съединение  от земеделска земя в имот  за стопанска  дейност – производствени  

нужди (Пп- предимно производствена дейност). 

Представено е Инвестиционно предложение по реда на чл. 125 от ЗУТ от 

собственика в качеството на Инвеститор за изграждане на  обект: „Селскостопанска 

сграда за съхранение на продукция  и малка масивна сграда за охранителна  дейност с  

навес”.  
Заявление с вх. № Т-933/ 01.12.2015г. за допускане на устройствена процедура 

за ПИ 059035, местност „Малкия юрт” в землището на с.Съединение е разгледано на 
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заседание на ОЕСУТ  Братя Даскалови, проведен на 08.12.2015г. с Протокол №10,  

съгласно т.1, т.7 от Решението на съвета. 
 

Други изказвания не се направиха и ОбС взе следното 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 21 
 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, във връзка  с чл.59, ал.1; чл.109, 

ал.1, т.3; чл. 110, ал.1, т.1, т.5 , ал.2  и по реда на чл. 125, ал.1,  чл. 124а, ал.1 и ал.5 от 

ЗУТ, Общински съвет Братя Даскалови реши: 

1. Разрешава  изработването на ПУП – ПРЗ (подробен устройствен план – план 

за регулация и застрояване)  и Парцеларни планове  с цел промяна отреждането на  ПИ 

059035, местност „Малкия юрт” в землището  на с. Съединение  от земеделска земя в 

територия за стопанска  дейност – производствени  нужди (Пп-предимно 

производствена зона). 

2. Приема представеното инвестиционно  предложение  – задание /по реда на 

чл.125 от ЗУТ/ от собственика на ПИ 059035 в качеството на Инвеститор за изграждане 

на обект: „Селскостопанска сграда за съхранение на продукция и малка масивна сграда 

за охранителна дейност с  навес”.  
3. 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. 

 

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

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

 

ТОЧКА ОСЕМНАДЕСЕТА 

 

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

Парцеларни планове  за ПИ №076004,  местност „Над село” в землището на   с. 

Съединение. 

Докладва: Иван Танев – кмет на общината  

 

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

председател на комисията по „Устройство на територията, земеделие, гори и екология, 

който разясни, че във връзка с подадено заявление № Т-934/01.12.2015г. от ЗП  Галина 

Димитрова Пейчева - Митева с адрес : гр. Пловдив, ул. „Братя Бъкстон” № 136 за 

допускане на ПУП-ПРЗ (план за регулация и застрояване) и Парцеларни планове с цел 

промяна статута на земята на  ПИ 076004 в землището  на с.Съединение  от земеделска 

земя в имот  за стопанска  дейност – производствени  нужди (Пп- предимно 

производствена дейност). 

Представено е Инвестиционно предложение по реда на чл. 125 от ЗУТ от 

собственика в качеството на Инвеститор за изграждане на  обект: „Масивна сграда за 

преработка и съхранение на селскостопанска продукция и охранителна дейност”.  
Заявление с вх. № Т-934/ 01.12.2015г. за допускане на устройствена процедура 

за ПИ 076004, местност „Над село” в землището на с.Съединение е разгледано на 

заседание на ОЕСУТ  Братя Даскалови, проведен на 08.12.2015г. с Протокол № 10,  

съгласно т.1, т.6 от Решението на съвета. 

 

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

№ 22 

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, във връзка  с чл.59, ал.1; чл.109, 

ал.1, т.3; чл. 110, ал.1, т.1, т.5 , ал.2  и по реда на чл. 125, ал.1,  чл. 124а, ал.1 и ал.5 от 

ЗУТ, Общински съвет Братя Даскалови реши: 

 1. Разрешава  изработването на ПУП – ПРЗ (подробен устройствен план – план 

за регулация и застрояване)  и Парцеларни планове  с цел промяна отреждането на  ПИ 

076004, местност „Над село”  в землището  на с. Съединение  от земеделска земя в 

територия за стопанска  дейност – производствени  нужди (Пп-предимно 

производствена зона). 

2. Приема представеното инвестиционно  предложение  – задание /по реда на 

чл.125 от ЗУТ/ от собственика на ПИ 076004 в качеството на Инвеститор за изграждане 

на обект: „Масивна сграда за преработка и съхранение на селскостопанска продукция и 

охранителна дейност”.  
3. 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. 

  

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

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

 

ТОЧКА ДЕВЕТНАДЕСЕТА 

 

Разрешение за изработване на проект за подробен устройствен план ПУП-

ПРЗ,  Парцеларни планове и схема за достъп за ПИ №000117,  местност „Стублата ” в 

землището на   с. Съединение. 

Докладва: Иван Танев – кмет на общината  

 

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

председател на комисията по „Устройство на територията, земеделие, гори и екология, 

който разясни, че във връзка с подадено заявление № Т-932/01.12.2015 г. от „Тракия - 

РМ” ЕООД  със седалище и адрес на управление адрес : гр. Пловдив, ул. „Братя 

Бъкстон” № 136 за допускане на ПУП-ПРЗ (план за регулация и застрояване),  

Парцеларни планове  и схема за достъп с цел промяна статута на земята на  ПИ 000117 

в землището  на с.Съединение  от земеделска земя в имот  за стопанска  дейност – 

производствени  нужди (Пп- предимно производствена дейност). 

Представено е Инвестиционно предложение по реда на чл. 125 от ЗУТ от 

собственика в качеството на Инвеститор за изграждане на  обект: „Масивна сграда за 

преработка и съхранение на селскостопанска продукция и охранителна дейност към 

него”.  
Заявление с вх. № Т-932/ 01.12.2015г. за допускане на устройствена процедура 

за ПИ 000117, местност „Стублата” в землището на с.Съединение е разгледано на 

заседание на ОЕСУТ  Братя Даскалови, проведен на 08.12.2015г. с Протокол № 10,  

съгласно т.1, т.5 от Решението на съвета. 

 

Други изказвания не се направиха и ОбС взе следното 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 23 
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На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, във връзка  с чл.59, ал.1; чл.109 

ал.1, т.3; чл. 110, ал.1, т.1, т.5, ал.2  и по реда на чл. 125, ал.1,  чл. 124а, ал.1 и ал.5 от 

ЗУТ, Общински съвет Братя Даскалови реши: 

1. Разрешава  изработването на ПУП – ПРЗ (подробен устройствен план – план 

за регулация и застрояване) , Парцеларни планове и схема за достъп  с цел промяна 

отреждането на  ПИ 000117, местност „Стублата” в землището  на с. Съединение  от 

земеделска земя в територия за стопанска  дейност – производствени  нужди (Пп-

предимно производствена зона). 

2. Приема представеното инвестиционно  предложение  – задание /по реда на 

чл.125 от ЗУТ/ от собственика на ПИ 000117 в качеството на Инвеститор за изграждане 

на обект: „Масивна сграда за преработка и съхранение на селскостопанска продукция и 

охранителна дейност към него”.  
3. 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. 

  

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

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

 

ТОЧКА ДВАДЕСЕТА 

 

Разрешение за изработване на проект за подробен устройствен план ПУП-ПРЗ 

и Парцеларни планове  за ПИ №000039,  местност „Мараше” в землището на   с. 

Съединение. 

Докладва: Иван Танев – кмет на общината  

 

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

председател на комисията по „Устройство на територията, земеделие, гори и екология, 

който разясни, че във връзка с подадено заявление № Т-935/01.12.2015г. от Димитър 

Кателийчев Пейчев  с  адрес : гр. Пловдив, ул. „Никола Вапцаров” № 139, ет.4, ап.10 за 

допускане на ПУП-ПРЗ (план за регулация и застрояване) и Парцеларни планове с цел 

промяна статута на земята на  ПИ 000039 в землището  на с.Съединение  от земеделска 

земя в имот  за стопанска  дейност – производствени  нужди (Пп- предимно 

производствена дейност). 

Представено е Инвестиционно предложение по реда на чл. 125 от ЗУТ от 

собственика в качеството на Инвеститор за изграждане на  обект: „База за производство 

и складиране на вино и дегустационен център към него”.  
Заявление с вх. № Т-935/ 01.12.2015г. за допускане на устройствена процедура 

за ПИ 000039, местност „Мараше” в землището на с.Съединение е разгледано на 

заседание на ОЕСУТ Братя Даскалови, проведен на 08.12.2015 г. с Протокол № 10,  

съгласно т.1, т.4 от Решението на съвета. 

 

Други изказвания не се направиха и ОбС взе следното 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 24 
 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, във връзка  с чл.59, ал.1; чл.109 

ал.1, т.3; чл. 110, ал.1, т.1, т.5 , ал.2  и по реда на чл. 125, ал.1,  чл. 124а, ал.1 и ал.5 от 

ЗУТ, Общински съвет Братя Даскалови реши:  
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1. Разрешава  изработването на ПУП – ПРЗ (подробен устройствен план – план 

за регулация и застрояване)  и Парцеларни планове  с цел промяна отреждането на  ПИ 

000039, местност „Мараше”  в землището  на с. Съединение  от земеделска земя в 

територия за стопанска  дейност – производствени  нужди (Пп-предимно 

производствена зона). 

2. Приема представеното инвестиционно  предложение  – задание /по реда на 

чл.125 от ЗУТ/ от собственика на ПИ 000039 в качеството на Инвеститор за изграждане 

на обект: „База за производство и складиране на вино и дегустационен център към 

него”.  
3. 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. 

 

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

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

  

ТОЧКА ДВАДЕСЕТ И ПЪРВА 

 

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

Парцеларни планове  за ПИ №076012, местност  „Мешето” в землището на с. Оризово. 

Докладва: Иван Танев – кмет на общината  

 

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

председател на комисията по „Устройство на територията, земеделие, гори и екология, 

който разясни, че във връзка с подадено заявление № Т-901 /24.11.2015г. от Росица 

Динева Радкова с постоянен адрес: гр.Пловдив, ул.„Славянска” № 58 за допускане на 

ПУП-ПЗ (план за застрояване), Парцеларни планове и Схема за пътна връзка с цел 

преотреждане на ПИ-076012 от земеделска земя - нива за „Крайпътен комплекс – 

заведение, малък мотел и пункт за пътна помощ” /ОДО – обществено и делово 

обслужване/. Представено е Инвестиционно предложение по реда на чл. 125 от ЗУТ от 

собственика в качеството на Инвеститор за изграждане на  обект: „Заведение, малък 

мотел и пункт за пътна помощ”.  

Заявление с вх. № Т-901/24.11.2015г. за допускане на устройствена процедура 

за ПИ 076012, местност „Мешето” в землище на с.Оризово е разгледано на заседание на 

ОЕСУТ  Бр. Даскалови,  проведено на 08.12.2015 г. с Протокол №10, съгласно т.I т.3 от 

Решението на съвета. 

 

Други изказвания не се направиха и ОбС взе следното 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 25 
 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, във връзка  с чл.59, ал.1; чл.109, 

ал.1, т.3; чл. 110, ал.1, т.1, т.5 , ал.2  и по реда на чл. 125, ал.1,  чл. 124а, ал.1 и ал.5 от 

ЗУТ, Общински съвет Братя Даскалови реши: 

 

1.  Разрешава  изработването на ПУП – ПЗ (подробен устройствен план – план 

за застрояване), Парцеларни планове и Схема за пътна връзка –с цел промяна статута 

на земеделска земя ПИ 076012, местност „Мешето” в землището на с. Оризово – от 

нива за „Крайпътен комплекс – заведение, малък мотел и пункт за пътна помощ” /ОДО 

– обществено и делово обслужване/.   
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2. Приема представеното инвестиционно  предложение  – задание /по реда на 

чл.125 от ЗУТ/ от собственика на ПИ-076012 в качеството на Инвеститор за изграждане 

на обект: „Заведение, малък мотел и пункт за пътна помощ”.  

3. 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. 

  

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

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

 

 ТОЧКА ДВАДЕСЕТ И ВТОРА 
 

Изработване на ПУП-ПРЗ /План за регулация и застрояване/ на УПИ VIII, IX, 

X, XI, XII, XIII, XIV и УПИ XV в квартал 61 по плана на село Мирово, на УПИ I, II, III, 

IV, V, VI, VII, VIII и УПИ IX в квартал 62 по плана на село Мирово и на УПИ I и УПИ 

II в квартал 63 на село Мирово и ПУР /план за улична регулация/ на улица между осови 

точки 143 и 151 и част от улица между осови точки 144 и 150 по плана на село Мирово. 

Докладва: Галина Радева – зам.-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 поясни, че на основание чл. 124а, ал. 1 и ал. 5 и чл. 124б, ал. 1 и ал. 2 от ЗУТ, 

настъпилите икономически  промени в желанието на собствениците на УПИ VIII, IX, 

X, XI, XII, XIII, XIV и УПИ XV в квартал 61 по плана на село Мирово, на УПИ I, II, III, 

IV, V, VI, VII, VIII и УПИ IX в квартал 62 по плана на село Мирово и на УПИ I и УПИ 

II в квартал 63 на село Мирово, придружено с мотивирано предложение за ПУП-ПРЗ 

/План за регулация и застрояване/ и ПУР /план за улична регулация/ на част от улица 

между осови точки 144 и 150 по плана на село Мирово, Община Братя Даскалови се 

налага изработване на ПУП-ПРЗ /План за регулация и застрояване/ на изброените 

имоти. 

 

Димитър Мурджов – кмет на с. Мирово каза, че няма нищо против плана, но не 

е съгласен за улицата от осови точки 143 и 151. „Този път се намира на разклона за с. 

Опълченец и е единственият, който населението на селото ползва”- допълни той. 

 

Катя Иванова – общински съветник попита остава ли отводнителния канал и 

ще бъде ли променен проекта след отпадане на улицата? 

 

Спас Пеев – общински съветник каза, че е получил информация от кмета на 

селото относно докладната записка, надява се да няма промени в инвестиционните 

намерения и да бъдат построени оранжерии. 

 

Венета Иванова – гл- специалист „Общинска собственост“ поясни, че 

отводнителния канал остава, между квартал 62 и квартал 63 ще има улица и след 

приемане на решението, проекта ще бъде променен и приложен към решението. 

 

Други изказвания не се направиха и ОбС взе следното 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 26 
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На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, чл. 124а, ал. 1 и ал. 5 от ЗУТ, 

Общински съвет Братя Даскалови реши: 

 

1. Разрешава изработване на на ПУП-ПРЗ /План за регулация и застрояване/ на 

УПИ VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV и УПИ XV в квартал 61 по плана на село Мирово, на 

УПИ I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII и УПИ IX в квартал 62 по плана на село Мирово и на 

УПИ I и УПИ II в квартал 63 на село Мирово, ПУР /план за улична регулация/ на част 

от улица между осови точки 144 и 150 по плана на село Мирово, Община Братя 

Даскалови. 

 

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

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

ТОЧКА ДВАДЕСЕТ И ТРЕТА 
 

Отказ за изкупуване на съсобствен имот в с. Мирово.                                       

                                                            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 разясни, че е постъпило  предложение с Вх. № 94-00-791/15.12.2015 

година от Недялка Вълкова Радева от гр. Пловдив за изкупуване от общината на 

собствената и сграда с пл. № 171, построена върху общински парцел, представляващ 

УПИ І, кв.68а, съгласно ПУП на с. Мирово, одобрен със Заповед № 326/17.12.1990 

година. Цената на сградата по предложението е за сумата от 1035 лева. 

Предложението пред Общината е направено съгласно императивните 

разпоредби на чл.66, ал.1, във връзка с чл.33 от Закона за собствеността. 

 

Други изказвания не се направиха и ОбС взе следното 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 27 

1. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.66, ал.1, във връзка с чл. 199, 

ал.1 и 2 от ЗУТ и чл.33 от Закона за собствеността, чл.44 от Наредбата  за реда за 

управление и разпореждане с общинско имущество отказва да изкупи от Недялка 

Вълкова Радева от гр.Пловдив собствената и сграда с пл. № 171 с площ от 42 кв.м., 

построена върху общински парцел, представляващ УПИ І, кв.68а, съгласно ПУП на 

с.Мирово, одобрен със Заповед № 326/17.12.1990 година за предложената сума от 1035 

лева. 

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 Тодорова – „за” 

7. Таньо Стоянов Стоянов – „за” 

8. Таньо Тотев Танев – „за” 

9. Стоян Колев Вълчев – „за” 

 10. Спас Запрянов Пеев – „за” 

             11. Иван Димитров Жеков – „за” 
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             12. Радка Стоилова Караджова – „за” 

 

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

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

 

 

 

ТОЧКА ДВАДЕСЕТ И ЧЕТВЪРТА 

 

Отказ за изкупуване на съсобствен имот в с.Оризово.                                       

                                               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 разясни, че е постъпило  предложение с Вх. № 94-00-789/15.12.2015 

година от Тотьо Иванов Тотев от с.Оризово, като упълномощен представител на ЕТ 

„БАСС-Славка Ангелова” с.Чалъково за изкупуване от общината на собствената му 

сграда с пл. № 941, построена върху общински парцел, представляващ УПИ І, кв.24а, 

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

сградата по предложението е за сумата от 2500,00 лева. 

Предложението пред Общината е направено съгласно императивните 

разпоредби на чл.66, ал.1, във връзка с чл.33 от Закона за собствеността. 

 

Други изказвания не се направиха и ОбС взе следното 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 28 

 

1. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.66, ал.1, във връзка с чл. 199, 

ал.1 и 2 от ЗУТ и чл.33 от Закона за собствеността, чл.44 от Наредбата  за реда за 

управление и разпореждане с общинско имущество отказва да изкупи от ЕТ „БАСС-

Славка Ангелова” с.Чалъково собствената му сграда с пл. № 941 с площ от 18.9 кв.м., 

построена върху общински парцел, представляващ УПИ І, кв.24а, съгласно ПУП на 

с.Оризово, одобрен със Заповед № 126/04.10.1995 година за предложената сума от 

2500,00 лева. 
 

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 Тодорова – „за” 

7. Таньо Стоянов Стоянов – „за” 

8. Таньо Тотев Танев – „за” 

9. Стоян Колев Вълчев – „за” 

 10. Спас Запрянов Пеев – „за” 

             11. Иван Димитров Жеков – „за” 

             12. Радка Стоилова Караджова – „за” 
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В гласуването участваха 12 общински съветници, от които със „за” – 12, 

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

 

ТОЧКА ДВАДЕСЕТ И ПЕТА 
 

Предварително съгласие за изработване на ПУП – парцеларен план   в 

землищата на с.Плодовитово и с.Черна гора  за нуждите на АМ «Тракия» и АМ 

«Марица» на територията на Община Братя Даскалови.       

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 поясни, че в Община Братя Даскалови е постъпило искане от Агенция „Пътна 

инфраструктура” гр.София с Вх. № 04-02-28/09.12.2015 година за даване на 

предварително съгласие за изработване на  ПУП – парцеларен план   в землищата на 

с.Плодовитово за имот № 016052 – Нива от ІV-та категория в местността „Над чеирите” 

с площ от 5.442 дка - частна общинска собственост след покупка от общината  и имот 

№ 038067 – Нива от ІV- та категория в местността „Ингров кладенец” с площ от 3.000 

дка – частна общинска собственост след замяна с част от имот № 038012 в с.Черна гора  

за нуждите на АМ «Тракия» и АМ «Марица» на територията на Община Братя 

Даскалови.       

Предвид това, че обектите са с национално значение и от изключителна 

важност както за държавата, така и за развитието на общината налага да бъде дадени 

предварително съгласие за изработване на ПУП. 

 

Други изказвания не се направиха и ОбС взе следното 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 29 

 

1 .На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА и чл.29, ал.1 от ЗОЗЗ, Общински 

съвет Братя Даскалови дава предварително съгласие за изработване на ПУП – 

парцеларен план, с който се засягат общински имоти в землищата на с.Черна гора и 

с.Плодовитово, Община Братя Даскалови за обект «Допълване на пътен възел 

Плодовитово» при пресичане на АМ «Тракия» и път ІІІ-666 и пътен възел «Оризово» 

при пресичане на АМ «Тракия» и АМ «Марица», както следва: 

 

В землището на с.Плодовитово ЕКАТТЕ 56811 

1. Имот № 016052, НТП-нива,засегната площ 3,662 дка 

 

В землището на с.Черна гора ЕКАТТЕ 80793 

1. Имот № 038067, НТП-нива,засегната площ 1,154 дка – имотът е 

новообразуван след самоделба и замяна от имот № 038012 

 

2. Определя срок на валидност – безсрочен. 

 

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

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

ТОЧКА ДВАДЕСЕТ И ШЕСТА 
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Одобряване на план - сметки за необходимите средства за предоставяне на 

услугите по събирането, извозването и обезвреждането в депа или други съоръжения на 

битовите отпадъци, както и за поддържането на чистотата на териториите за 

обществено ползване в населените места на Община Братя Даскалови през 2016 г. 

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 разясни, че съгласно Закона за местните данъци и такси е необходимо 

до края на текущата година Общински съвет да вземе решение за определяне на таксата 

за битови отпадъци за следващата година. Основа за определяне на таксата са 

необходимите разходи за предоставяне на услугите сметосъбиране и сметоизвозване; 

обезвреждане на битови отпадъци в депа или други съоръжения; чистота на 

териториите за обществено ползване. Според чл. 66 от Закона за местните данъци и 

такси, таксата за битови отпадъци включва необходимите разходи за: 

1. осигуряване на съдове за съхраняване на битовите отпадъци - контейнери, 

кофи и други; 

2. събиране, включително разделно на битовите отпадъци и транспортирането 

им до депата или други инсталации и съоръжения за третирането им; 

3. проучване, проектиране, изграждане, поддържане, експлоатация, закриване 

и мониторинг на депата за битови отпадъци или други инсталации или съоръжения за 

обезвреждане, рециклиране и оползотворяване на битови отпадъци, включително 

отчисленията по чл. 60 и 64 от Закона за управление на отпадъците; 

4. почистване на уличните платна, площадите, алеите, парковите и другите 

територии от населените места, предназначени за обществено ползване. 

За финансирането на изброените дейности са необходими 295 850 лв. Сумата 

която е необходима да се събере като такса смет за покриване на необходимите разходи 

е 295 850 лв. 

 

Иван Жеков – общински съветник предлага читалищата да бъдат освободени от такса, 

както са освободени училищата. 

 

Галина Радева – зам.-кмет на общината поясни, че с промяна в наредбата ще отпадне 

таксата за читалищата. 

 

Други изказвания не се направиха и ОбС взе следното 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

№ 30 

 

I. Общински съвет Братя Даскалови на основание чл. 21, ал.1, т.23 от ЗМСМА  

и чл.66 от Закона за местните данъци и такси одобрява следната План-сметка за 

необходимите средства по дейности за поддържане чистотата на населените места в 

община Братя Даскалови. 

ПЛАН – СМЕТКА 

 

За необходимите средства по дейности за поддържане чистотата на населените места в 

община Братя Даскалови за 2016 г. 
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Вид разход Необходими средства в 

лв. 

І. За дейност сметосъбиране и сметоизвозване 130 550 

1. Осигуряване на съдове за съхраняване на битови отпадъци- 

контейнери, кофи и др.  

31 850 

2. Събиране на битови отпадъци и транспортиране до депо 98 700 

- постелен инвентар и работно облекло 1 200 

- материали 5 000  

- горива 30 000  

- текущ ремонт 6 000 

- разходи за застраховки 1 500  

- данъци, винетки 1 500  

- заплати 44 100  

- други възнаграждения на персонала 1 400 

- осигурителни вноски от работодател 8 000 

ІІ. За дейност обезвреждане на битови отпадъци в депа 

или други съоръжения 

165 300 

- членски внос 1 500 

- външни услуги 23 400 

- отчисления по чл. 60 и чл. 64 от ЗУО 140 400 

Всичко разходи 295 850 

Остатък от 2015 г. 0 

Сума за събиране 295 850 

 

Необходими средства за поддържане на чистотата по населени места в община Братя 

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

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

 

ТОЧКА ДВАДЕСЕТ И СЕДМА 
 

Определяне възнаграждението на общинските съветници  при Общински съвет 

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 разясни, че съгласно Закона за местното самоуправление и местната 

администрация за изпълнение на задълженията си общинският съветник получава 

възнаграждение, чийто размер се определя с решение на Общинския съвет. Предлага 

възнаграждението на съветниците за участие в комисии да бъде 10% и за участие в 

сесия също 10% и да отпадне от решението текстта: „ влиза в сила от датата на полагане 

на клетва“, тъй като старият правилник е в сила. Смята, че 80 000 лева от бюджета на 

Общински съвет да се изхарчат за възнаграждение на съветниците е твърде много за 

община с 5 000 000 лева бюджет. Предлага в решението да остане само точката за 

възнаграждението на съветниците, другите да отпаднат. 

 

Населено място За сметосъбиране и 

сметоизвозване 

За обезвреждане на 

битови отпадъци 

Необходими 

средства 

Братя Даскалови 28 455 11 810 40265 

Гранит 10 298 7 897 18 195 

Мирово 7 050 5 406 12 455 

Оризово 41 377 31 727 73 105 

Партизанин 5 777 4 430 10 207 

Плодовитово 11 102 8 513 19 615 

Черна гора 19 290 14 792 34 082 

Опълченец 5 224 4 006 9 231 

Горно Белево 3 868 2 966 6 834 

Верен 5 861 4 494 10 355 

Православ 4 253 3 261 7 515 

Кольо Мариново 2 830 2 170 5 000 

Медово 4 287 3 287 7 574 

Марково 2 110 1 618 3 728 

Славянин 904 693 1 598 

Голям дол 2 361 1 810 4 171 

Малък дол 1 591 1 220 2 811 

Найденово 4 186 3 210 7 396 

Съединение 4 186 3 210 7 396 

Сърневец 3 433 2 632 6 065 

Малко Дряново 2 847 2183 5 029 

Долно Ново село 904 693 1598 

Горно Ново село 821 706 1627 

Общо: 173 116 122 734 295 850 
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Иван Жеков – общински съветник  каза, че като процент - 70% е голям, но 

сумите не са големи. Предлага да отпадне т. 2 от предложеното решение, смята, че 

относно това предложение всички ясно е разписано в ЗМСМА. Предлага докладните 

записки да бъдат съгласувани с юрист, в решението да остане само първа точка, 

отнасяща се до възнаграждение на съветниците и да  отпаднат т. 2, 3 и 4.  

 

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

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

 

Катя Иванова – общински съветник предлага възнаграждение на общинския 

съветник за един месец за  участие в заседание на Общинския съвет да бъде в размер на 

10 % от средната брутна работна заплата на общинската администрация за съответния 

месец и за участие в заседаниe на постоянните комисии в размер на 10 % от средната 

брутна работна заплата на общинската администрация за съответния месец. 

 

Иван Жеков – общински съветник предлага възнаграждение на общинския 

съветник за един месец за  участие в заседание на Общинския съвет да бъде в размер на 

35 % от средната брутна работна заплата на общинската администрация за съответния 

месец и за участие в заседаниe на постоянните комисии в размер на 35 % от средната 

брутна работна заплата на общинската администрация за съответния месец. 

 

Петко Михайлов – председател на ОбС предложи първо да се гласува 

предложението на г-жа Иванова. 

 

В гласуването участваха 12 общински съветници, от които със „за” – 1, 

„против” –11, „ въздържал се” – 0. Не се приема. 

 

Председателят на ОбС предложи да се гласува предложението на г-н Жеков. 

 

В гласуването участваха 12 общински съветници, от които със „за” – 11, 

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

 

Други изказвания не се направиха и ОбС взе следното 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 31 

 

1. На основание чл. 21, ал. 1, т.23 от ЗМСМА, във връзка с чл.34, ал.1 и ал.2, 

т.2 от същия закон определя възнаграждение на общинския съветник за един месец за  

участие в заседание на Общинския съвет в размер на 35 % от средната брутна работна 

заплата на общинската администрация за съответния месец и за участие в заседаниe на 

постоянните комисии в размер на 35 % от средната брутна работна заплата на 

общинската администрация за съответния месец. Общият размер на възнаграждението 

на общинския съветник за един месец не може да бъде повече от 70 на сто от средната 

брутна работна заплата на общинската администрация за съответния месец.   

 

В гласуването участваха 12 общински съветници, от които със „за” – 11, 

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

 

ТОЧКА ДВАДЕСЕТ И ОСМА 
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Определяне възнаграждението на председателя на Общински съвет 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 каза, че в изпълнение на разпоредбите на чл.26, ал.1 от Закона за 

местното самоуправление и местната администрация, Общинският съвет определя 

размера на възнаграждението на председателя на съвета в зависимост от определената 

продължителност на работното му време. Размерът на възнаграждението на 

председателя на Общинския съвет не може да надвишава 90 на сто от 

възнаграждението на кмета на общината. Поясни, че на комисиите е взето решение 

председателят да работи на четири часов работен ден, да получава възнаграждение в 

размер на 45%  от основната заплата на кмета на общината и предлага  да се добави т. 3 

към решението с текст: „Председателят на Общински съвет Братя Даскалови има право 

на 20(двадесет) дни платен годишен отпуск“. 

 

Иван Жеков – общински съветник предлага в решението към  първа точка да се 

добави: 

„Определя 4(четири) часа работно време всеки ден на председателя на 

Общински съвет Братя Даскалови“. Допълни да отпаднат т.3 и т.4 от решението. 

 

 

Други изказвания не се направиха и ОбС взе следното 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 32 

 

На основание чл. 21, ал. 1, т.23 от ЗМСМА, във връзка с чл.26, ал.1 от същия 

закон, Общински съвет Братя Даскалови реши: 

 

1. Определя 4(четири) часа работно време на председателя на Общински съвет 

Братя Даскалови. 

2. Определя, съобразно посочената в т. 1 продължителност на работното време 

възнаграждение на председателя на Общинския съвет в размер на 45% от основната 

заплата на кмета на общината. 

3. Председателят на Общински съвет Братя Даскалови има право на 

20(двадесет) дни платен годишен отпуск. 

 

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

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

 

 

След изчерпване на дневния ред заседанието бе закрито в 13.45 часа. 

 

 

 

 

ПРОТОКОЛИСТ:______________                     ПРЕДСЕДАТЕЛ ОбС__________                  

                  / Ж. ЖЕЛЕВА/       /П МИХАЙЛОВ/ 


