
1 

 

 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - БРАТЯ ДАСКАЛОВИ, ОБЛАСТ СТАРА ЗАГОРА 

 

 

 

П Р О Т О К О Л 

 

№ 30 

 

Днес, 31.10.2017г., 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 тридесето заседание 

на Общински съвет - Братя Даскалови, свикано с Покана № 30 от 23.10.2017 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: представител на вестник „Чирпански новини” – г-н 

Нерезов, Станка Стоянова – кмет на с. Медово, Христо Стоянов – организатор „Чистота, 

паркове, озеленяване” в Община Братя Даскалови, жители на с. Кольо Мариново и др., 

наематели на складове в Тържище с. Плодовитово. 

         

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

   Никола Будаков – общински съветник, отправя предложение: 

-  Т. 1 от предложения дневен ред да я променим – да не се отхвърля решението, а да 

се приеме отново. Мотивът е, че заповедта на областния управител връща решението 

за ново разглеждане, не за отмяна.  

 

                Таньо Стоянов – общински съветник, отправя предложение: 

- Т. 7 от предложения дневен ред да я отложим за следващо заседание, тъй като чувам 

от жители на Долното село, че това е стопанска сграда, но има и административен 

елемент. Също казват, че 3000 лв. е много ниска цена. Аз не съм бил, но ще отида, за 

да видя какво представлява тази сграда.  

 

                Иван Жеков - общински съветник, отправя предложение: 
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- Предлагам настоящата сесия да започне с отдаване минута мълчание в почит на д-р 

Евгений Желев, който си отиде по изключително нелеп начин на 20 октомври. 

Приносът му за общината е значителен и считам, че е редно да го направим, да 

почетем паметта му. 

 

                  Катя Иванова – общински съветник, се обръща към Таньо Стоянов: 

- Аз не знам откъде имате информацията, там няма административна сграда. Това е 

бивш краварник. Сега този, който е кандидат за закупуването, си държи там силажа 

за животните. Тази сграда, обясних и на комисиите, е пред срутване. Не знам кой 

какво си мисли и кое си мисли, че ще бъде продадено. Ако ние сега не я продадем 

като сграда, той човекът си я стопанисва, иска да вложи средства и да си я стегне, 

защото тази зима ще падне. Това не е, като влизаш в Горното село, в дясно, а в ляво. 

Няма никаква административна сграда. Момчето има 70 животни. За да се докаже 

тази сграда като общинска, Венета Иванова – гл.спец. „Общинска собственост”, е 

ходила два дена в държавен архив, защото това е бивша собственост на ТКЗС. Не е 

разпределена, намериха се протоколите от разпределението на имуществото. Два 

дена Венета Иванова е ровила, за да може общината да я продаде и кандидатът да 

закупи отдолу дерето. Не знам в Долното село колко хора са с постоянен адрес, ама 

да тръгваме да правим неща, които, за мен, абсолютно не са редни. Човекът иска да 

си купи сградата и да я стегне, за да си държи там балите със сламата, мисля, че не е 

сериозно това, което искате да направим, г –н Стоянов. 

 

                 Таньо Стоянов – общински съветник, казва, че, след като му са се изяснили нещата, 

оттегля направеното от него предложение. 

 

     Петко Михайлов – председател на ОбС, обявява минута мълчание в почит на Евгений 

Желев.  

 

            Други предложения и допълнения не се направиха и ОбС прие следния 

 

ДНЕВЕН РЕД: 

 

1. Отмяна на Решение № 335, прието на 03.10.2017г. от Общински съвет – Братя Даскалови  

 

Докладва: Петко Михайлов – председател на ОбС 

 

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

Докладва: Петко Михайлов – председател на ОбС 

 

3. 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. Отмяна на Решение № 334/29.09.2017г. по Протокол № 

28/29.09.2017г. на Общински съвет - Братя Даскалови 
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Докладва: Иван Танев – кмет на общината 

 

4. Приемане на Доклад за резултатите от междинна оценка на Общинския план за развитие на 

община Братя Даскалови 2014-2020 

Докладва: Иван Танев – кмет на общината 

 

5. Отдаване под наем на явен публичен търг на общинско помещение за търговска дейност в 

с.Малък Дол  

Докладва: Иван Танев – кмет на общината 

 

6. Отдаване под аренда на имот  № 000244 - Нива с площ от  21,979 дка от ІV-та категория в 

местността „Чилтика север”  по КВС  на с.Оризово чрез провеждане на публичен търг 

 

Докладва: Иван Танев – кмет на общината 

 

7. Продажба на явен публичен търг на селскостопанска сграда – частна общинска собственост в 

с.Долно Ново село и определяне на първоначална тръжна цена 

 

Докладва: Иван Танев – кмет на общината 

 

8. Утвърждаване на маршрутно разписание от общинската транспортна схема 

 

Докладва: Иван Жеков– общински съветник 

9. Субсидиране на обществени пътнически превози по нерентабилна автобусна линия 

 

Докладва: Иван Жеков– общински съветник 

 

10. Входни такси за ползване на Стоково тържище и Пазар на производителите, намиращи се на 

територията на „Тържище с. Плодовитово” ЕООД  

 

Докладва: Иван Жеков– общински съветник 

 

11. Откриване на социална услуга за предоставяне в общността  „Център за социална 

рехабилитация и интеграция” като местна дейност, финансирана от общинския бюджет 

 

Докладва: Емил Филипов –зам.- кмет на общината 

 

12. Поправка в протокол № 28 от заседание на Общински съвет - Братя Даскалови,  

проведено на 29.09.2017 година 

 

Докладва: Иван Жеков– общински съветник 

 

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

„въздържал се” – 0. Приема се. 

 

          Петко Михайлов подлага на гласуване направеното предложение от г-н Будаков, а 

именно: т. 1 да стане – повторно приемане на Решение № 335, прието на 03.10.2017г. от 

Общински съвет – Братя Даскалови. 
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 Общ брой съветници – 13. Брой присъствали на гласуването – 13. Брой гласували „за” – 8, 

„против” – 1, „въздържал се” – 4. Приема се предложението. 

 

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

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

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

три с входящи номера: 10-00-275/13.10.2017г., 10-00-276/13.10.2017г., 10-00-277/13.10.2017г.  от 

Иван Димитров Жеков – общински съветник. Четвъртото е с входящ номер 10-00-

295/20.10.2017г. от Спас Запрянов Пеев – общински съветник.   

По всички питания председателят на ОбС обявява, че са постъпили писма от кмета на 

община Братя Даскалови, с които, на основание чл. 80, ал. 2 от 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. 

           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 по питане 

от предходната сесия на Общински съвет, отправено от Иван Жеков, с входящ номер 10-00-

254/21.09.2017г., ще се връчи на отправилия питането г-н Жеков в края на настоящото 

заседание.  

 

ТОЧКА ПЪРВА 

 

Повторно приемане на Решение № 335, прието на 03.10.2017г. от Общински съвет – Братя 

Даскалови  

 

Докладва: Никола Будаков – общински съветник 

 

Петко Михайлов – председател на ОбС, даде думата на Никола Будаков, който представя 

следното решение: 

1. На основание чл. 45, ал. 9 от ЗМСМА Общински съвет приема повторно Решение № 

335/03.10.2017 г. на Общински съвет - Братя Даскалови. 

2. На основание чл. 60 от АПК допуска предварително изпълнение на решение 

№335/03.10.2017 г. на Общински съвет - Братя Даскалови. 

 

          Никола Будаков излага мотивите за предварителното изпълнение: 

- Общинският съвет в Братя Даскалови е приел Решение №335/03.10.2017г., 

заседавайки като общо събрание на „Тържище с. Плодовитово” ЕООД. Областният 

управител се намесва в работата на търговското дружество, без да има основание за 

това, като с това цели да забави или отложи за дълго проверката в „Тържище с. 

Плодовитово” ЕООД. Именно за това, ако Областният управител отново изтълкува 

това наше решение като административен акт, то ние се чувстваме длъжни да 

Допуснем предварителното му изпълнение, защото считаме, че има реална опасност 

и може да бъде осуетено или сериозно затруднено изпълнението на решението ни и 

от закъснението на изпълнението му може да последва значителна и трудно 

поправима финансова вреда за търговското дружество. Допускайки предварително 

изпълнение, избраната от нас комисия ще може да започне проверката в търговското 
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дружество независимо от това дали Областният управител или друго заинтересовано 

лице ще оспори акта в Административния съд с цел да отложи или забави проверката 

и по този начин ще защитим обществения интерес на жителите на община Братя 

Даскалови, които се явяват реалния собственик на дружеството. 

 

          Други изказвания не се направиха и ОбС взе следното 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

№ 336 

 

1. На основание чл. 45, ал. 9 от ЗМСМА Общински съвет приема повторно Решение № 

335/03.10.2017 г. на Общински съвет - Братя Даскалови. 

2. На основание чл. 60 от АПК допуска предварително изпълнение на Решение 

№335/03.10.2017 г. на Общински съвет - Братя Даскалови. 

 

Гласуваха поименно: 

1. Петко Михайлов Михайлов – „въздържал се” 

2. Катя Иванова Иванова – „за” 

3. Георги Минков Колев – „против” 

4. Иван Пенев Пенчев – „въздържал се” 

5. Стойка Минчева Василева – „въздържал се” 

6. Силвия  Чавдарова Иванова – „въздържал се” 

7. Иван Петров Иванов – „за” 

8. Таньо Стоянов Стоянов – „за” 

9. Никола Вълев Будаков – „за” 

10. Стоян Колев Вълчев – „за” 

11. Спас Запрянов Пеев – „за” 

12. Иван Димитров Жеков – „за” 

13. Радка Стоилова Караджова – „за” 

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

„против” – 1, „въздържал се” – 4. Приема се. 

 

ТОЧКА ВТОРА 

 

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

                               

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. № 10-00-282/13.10.2017г. от 

Бонка Петкова Ничева от с. Черна гора. Същата желае да й бъде отпусната еднократна 

финансова помощ поради недостиг на финансови средства и влошеното й здравословно 

състояние – онкоболна с необходимост от продължително лечение.  

Към молбата си прилага за сведение: Решение на специализирана комисия, епикризи, 

решение на обща клинична онкологична комисия. 
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          Други изказвания не се направиха и ОбС взе следното 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 337 

 

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 Бонка Петкова Ничева от с. Черна гора за лечение. 

 

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

 

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

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

 

ТОЧКА  ТРЕТА 

 
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. Отмяна на Решение № 

334/29.09.2017г. по Протокол № 28/29.09.2017г. на Общински съвет - 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 казва, че на свое 

редовно заседание, проведено на 29.09.2017г. Общински съвет -  Братя Даскалови прие Решение 

№ 334/29.09.2017г., с което се разрешава  изработването на ПУП - ПРЗ (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. 

В приетото Решение № 334/29.09.2017г. по Протокол № 28/29.09.2017г. на Общински 

съвет - Братя Даскалови са допуснати фактически грешки , а именно: 

 В т. 3, кв. 81 - липсват два от парцелите.  Вместо „кв.81 - УПИ І-486” следва да 

се чете – „кв.81 - УПИ І-жп гара, УПИ ІІ-486 и УПИ ІІІ-486,485,501.2 за  

озеленяване и инж.инфраструктура”. 

 В т. 3, кв. 81А – липсва един парцел. Вместо „кв.81А - УПИ І-488” следва да се 

чете – “кв.81А - УПИ І-488 и УПИ ІІ-488 – за озеленяване и инж. 

инфраструктура”. 

 В т.3, кв.82А – липсва един парцел. Вместо „кв.82А - УПИ І-487” следва да се 

чете – „кв.82А - УПИ І-487 и УПИ ІІ-487,488-за озеленяване и инж. 

инфраструктура”. 
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  Иван Жеков – общински съветник, взима думата: 

- Хронично стана ние да получаваме предложенията за решения във вид, който считам, 

че не е редно да бъде. И на комисиите казах, и предния път обърнах внимание. Някак 

тези мои думи ви минават покрай ушите. Достатъчно сериозни суми плащаме, стана 

ясно от отговора на кмета към мен, за юристи. Нека те да си поставят подписите 

отдолу. Нека изготвилият я да комплектова абсолютно всички документи, които са 

необходими, скици и т.н. 

 

         Петко Михайлов – председател на ОбС, казва, че това е критика, а не предложение към 

докладната. Иван Жеков му отговаря, че това е било изказване. Председателят на ОбС му 

отправя забележка, че се обажда от място и нарушава Правилника на ОбС. 

 

    Други изказвания не се направиха и ОбС взе следното 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 338 

    

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:  

 

      1. Отменя свое Решение  № 334/29.09.2017г. по Протокол № 28/29.09.2017г.  

 

2. Разрешава  изработването на ПУП - ПРЗ (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. 

 

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

 - обособяване на нови УПИ и нови квартали за ПИ483, 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-жп гара, УПИ ІІ-486 и УПИ ІІІ-486,485,501.2 за озеленяване и 

инж.инфраструктура, кв.82 - УПИ І-485,  кв.81А - УПИ І-488 и УПИ ІІ-488 – за озеленяване и 

инж. инфраструктура и кв.82А - УПИ І-487 и УПИ ІІ-487,488-за озеленяване и инж. 

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

10, „против” – 0 , „въздържал се” – 3. Приема се. 
 

ТОЧКА  ЧЕТВЪРТА 

 

Приемане на Доклад за резултатите от междинна оценка на Общинския план за развитие 

на община Братя Даскалови 2014-2020 

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 законовите разпоредби за 

регионалното развитие, през 2013 г. бе разработен Общински план за развитие на Община 

Братя Даскалови за периода 2014-2020 година, който Общински съвет - Братя Даскалови 

приема със свое решение № 356 от 26.09.2013г.  

Съгласно член 33, ал.1 от Закона за регионалното развитие /ЗРР/, за реализацията на 

документите за стратегическо планиране по чл. 9, ал. 1, т. 1-4 се извършва междинна оценка 

към средата на периода на тяхното действие /чл.9, ал.1, т.4 – общинските планове за развитие/. 

Mеждинната оценка по своята същност представлява систематичен и обективен преглед 

на напредъка и преценка за ефективността на постигнатите резултати от изпълнението на 

Общинския план за развитие. По-конкретно, този тип оценка се стреми към установяване на 

степента на съответствие на стратегическия документ с потребностите и нуждите от развитие 

на Общината, реалистичността и постижимостта на поставените цели, ефективността и 

ефикасността на използваните ресурси, реализацията и въздействието на ОПР върху процеса на 

развитие за оценявания период. Предмет на анализ и оценка е изпълнението на целите и 

приоритетите, заложени в Общинския план за развитие на Община Братя Даскалови за периода 

2014-2020.  

Междинната оценка на Плана е от изключително значение за средносрочното отчитане 

на напредъка на програмен период 2014-2020, съответно и на възможните настъпили промени в 

социално-икономическата характеристика на общината и евентуална актуализация на 

стратегическия документ. 

Целта на Mеждинната оценка е да подпомогне цялостното управление на ОПР, неговото 

актуализиране, ако е необходимо, а също и осигуряване на информация за подобряване на 

изпълнението на плана.  

Предлаганият с настоящата докладна доклад за резултатите от междинна оценка на ОПР 

2014-2020 г. е изготвен в изпълнение на ангажимент на община Братя Даскалови в съответствие 

с чл. 33 от Закона за регионалното развитие. 

 

Мотивите за необходимостта от приемане на междинна оценка на Общинския план за 

развитие на Община Братя Даскалови за периода 2014-2020 година са следните:  

 Изисквания, заложени в Закона за регионалното развитие /ЗРР/, Правилника за неговото 

прилагане и в Областната стратегия за регионално развитие: - чл. 33, ал.1 във връзка с чл. 9, 

ал.1, т. 4 от ЗРР и чл. 42 от ППЗРР; 

 Изпълнени дейности от Програмата за реализация на ОПР 2014-2020г. 

 

Съгласно чл. 42, ал. 1 от ППЗРР, Кметът на общината внася за обсъждане и одобряване 

от Общинския съвет доклади за резултатите от междинната и последващата оценка на 

изпълнението на общинския план за развитие. 

След утвърждаването му от Общински съвет - Братя Даскалови и във връзка с чл. 42,  ал. 

2 от ППЗРР, докладът за резултатите от междинната оценка на изпълнението на Общинския 
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план за развитие ще бъде публикуван на страницата на общината в интернет и на портала за 

обществени консултации на Министерския съвет. 

 

            Иван Жеков – общински съветник, взима думата за изказване: 

- За да се вместя в определеното ми време за изказване, ще се спра на втора и на 

предпоследна страница и, мисля, за всички ще стане ясно за какво иде реч. Видяхме 

мотивите, това са изискванията, заложени в Закона за регионалното развитие и 

изпълнение на дейностите по оперативна програма. Ще помоля колегите да отгърнат 

на страница 2 и да видят какво се „мъдри” срещу 3.5 „Визия на община Братя 

Даскалови.” Нямам представа какво е платено за цялата работа с изготвянето. 

Отиваме на 7 страница от всички 8. Знаете, че последната ми магистратура, която 

завърших, е спорт в училище. Държа на спорта и т.н. „Създаване на условия за 

спортни и културни занимания - реконструкция на спортните площадки и 

физкултурни салони в училищата: СОУ „Хр.Ботев” с. Бр.Даскалови, ОУ 

„Св.Св.Кирил и Методий” с. Черна гора, ОУ „Христо Ботев” с. Оризово”. Някой, ако 

не е виждал физкултурния салон в с. Оризово, довечера ще пусна снимки отново, за 

да се види хубаво и да не се пишат подобни неща. „Възстановяване и модернизация 

на спортните бази, реконструкция и модернизация на спортната база в селата от 

общината, приемане на спортен календар /ежегодно/” – за последното, в графата 

накрая пише изпълнено. Ще помоля да ми кажете Решението, защото аз не се сещам 

да сме приемали такъв. 

 

Петко Михайлов – председател на ОбС, се обръща към г-н Жеков с думите дали това 

отново е критика към докладната или е предложение. 

Иван Жеков отговаря, че е изказване, за това му е дадена думата. 

Председателят на ОбС добавя, че това е план. Както е казал Рузвелт: „Не е важен 

планът, а планирането”. 

 

            Други изказвания не се направиха и ОбС взе следното 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 339 

         

На основание чл. 21, ал. 1, т. 12 и чл. 21, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и 

местната администрация, чл. 33, ал. 1 от Закона за регионалното развитие и чл. 42 от 

Правилника за прилагане на Закона за регионалното развитие, Общински съвет - Братя 

Даскалови: 

 

1. Приема Доклад за резултатите от междинна оценка на Общинския план за развитие на 

Община Братя Даскалови за периода 2014-2020г. /Приложение № 1, което е неразделна част от 

решението/. 

2. Възлага на Кмета на Община Братя Даскалови осъществяването на всички дейности, 

необходими за изпълнение на решението, като публикува доклада на страницата на общината в 

интернет и на портала за обществени консултации на Министерския съвет. 

Общ брой съветници – 13. Брой присъствали на гласуването – 13. Брой гласували „за” – 6, 

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

          Катя Иванова – общински съветник, обяснява отрицателния си вот: 

http://www.strategy.bg/
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- Аз и вчера на комисиите казах – то е ясно, че тази оценка трябва да бъде приета, 

но не във вида, в който ни е представена. Първо – няма кой е изготвил оценката, 

не знам защо. Второ – нещата, които съдържа оценката, за мен са неприемливи, 

дотолкова, доколкото, за мен, това е преписано за някоя друга община. Не е 

реална оценката, която е написана, особено силните и слабите страни, 

обяснителните записки и всичко останало. В Закона за регионалното развитие 

ясно е казано кой трябва да направи оценката – външен изпълнител, на какви 

условия трябва да отговаря. Нека този изпълнител да се постарае, защото за мен 

тази е правена за половин час „copy/paste”,  да се подпише отдолу, защото излага 

мотив, че всички данни са му предоставени от общината. Не мисля, че в общинска 

администрация има хора, които биха дали такава информация, каквато е в 

оценката. При положение, че това ще бъде публикувано на сайта на община Братя 

Даскалови и на сайта на Министерски съвет, аз не съм съгласна такава оценка да 

виси по тези сайтове за нашата община. Затова гласувах отрицателен вот. За 

другата сесия нека да се оправят нещата, да се подпише изготвилият оценката и 

мисля, че всички ще я приемем. 

 

             Стоян Вълчев – общински съветник, обяснява отрицателния си вот: 

- Вярно, че има някои неща недогледани. Да кажем - 2014 г. пише ремонт на пътна 

мрежа в Малко Дряново, следващата - 2015 г., пак ремонт на Малко Дряново. 

 

ТОЧКА  ПЕТА 

 

Отдаване под наем на явен публичен търг на общинско помещение за търговска дейност в 

с.Малък Дол  

Докладва: Иван Танев – кмет на общината 

 

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

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

Община Братя Даскалови е собственик на бившата търговска сграда на с.Малък Дол, която 

закупи през 2015 година за нуждите на кметство с.Малък Дол. Част от сградата се използва за 

кметство, но в нея има обособено и помещение със склад за търговска дейност, което преди 

покупката от общината е изпълнявало функцията на магазин за хранителни стоки. 

Непосредствено преди продажбата на сградата магазинът беше затворен. Населението 

няма от къде да се снабдява със стоки от първа необходимост. 

 

Иван Жеков – общински съветник, взима думата: 

- 25 лева е началната цена в Малък дол. Само ще кажа това, което казах и преди 

година, че сградата е придобита за 28 хиляди лева, след като Община Братя 

Даскалови първо плаща изгубеното дело срещу ПК „Обединение”. Поисках акта за 

частна общинска собственост, той трябваше да си е в комплекта с документи на 

всички. Но, какво ми прави впечатление – дело № 662/01.04.2014г. – кмет на община 

– Ваня Стоева. Ето, показвам оригинал. На следваща страница - съсобственици – 

първо пише „няма”, после пише „ПК Обединение”. На комисиите попитах г-жа 

Радева. Както всички се убеждават, днес нито кметове, нито заместник – кметове, 

извинявам се, с изключение на кметицата на с. Медово – г-жа Станка Стоянова. За 

мен такива неща – нито Ваня Стоева е била кмет 2014г. и от този акт излиза, че ПК 

„Обединение” е съсобственик. 

 

          Катя Иванова – общински съветник, отправя реплика на изказването на г-н Жеков: 
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- Ние в момента разглеждаме докладна, с която едно малко село трябва да има от къде 

да си вземе хляб, сол и захар. Тези неща, които колегата ги спомена, мисля, че 

трябваше на комисии да се уточнят и да се види от къде идва грешката. Мисля, че 

трябва на тези хора да им се даде възможност да не идват до Даскалови или до 

Чирпан, а да могат да си взимат стоки от първа необходимост. Нека да гласуваме 

докладната, както си е, а документите после ще ги оправяме. 

  

           Петко Михайлов – председател на ОбС, добавя, че точно затова е опитал да прекъсне г-н 

Жеков по време на изказването му, като е обяснил, че става въпрос за наем на магазин за хляб и 

друго от първа необходимост. 

 

       Други изказвания не се направиха и ОбС взе следното 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 340 

 

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 придобиване, управление и разпореждане с общинско 

имущество актуализира Програмата за управление и разпореждане с имоти общинска 

собственост на Община Братя Даскалови за 2017 година, като включва в ІІІ. ОПИСАНИЕ НА 

ИМОТИТЕ, КОИТО ОБЩИНАТА ИМА НАМЕРЕНИЕ ДА ПРЕДЛОЖИ ПОД НАЕМ НА 

ПУБЛИЧЕН ТЪРГ : Нова точка 30. Общинско помещение за търговска дейност с площ от 90 

кв.м. ( 60 кв.м. – магазин и 30 кв.м. – склад ) в сградата на кметство с.Малък Дол, построена в 

УПИ  VІІ, кв.6 по плана на с.Малък Дол. 

2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 14, ал. 1 от Закона за общинската собственост 

и във връзка с  чл. 20 от Наредбата  за реда за придобиване, управление и  разпореждане с 

общинско имущество дава съгласието си за отдаване под наем на явен публичен търг на 

общинско помещение за търговска дейност с площ от 90 кв.м. ( 60 кв.м. – магазин и 30 кв.м. – 

склад ) в сградата на кметство с.Малък Дол, построена в УПИ VІІ, кв.6 по плана на с.Малък 

Дол за срок 5 години и определя първоначална тръжна цена 25.00 лева месечен наем без ДДС. 

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

спечелил търга. 

 

Гласуваха поименно: 

1. Петко Михайлов Михайлов – „за” 

2. Катя Иванова Иванова – „за” 

3. Георги Минков Колев – „за” 

4. Иван Пенев Пенчев – „за” 

5. Стойка Минчева Василева – „за” 

6. Силвия  Чавдарова Иванова – „за” 

7. Иван Петров Иванов – „за” 

8. Таньо Стоянов Стоянов – „за”  

9. Никола Вълев Будаков – „за” 

             10. Стоян Колев Вълчев – „за”  

             11. Спас Запрянов Пеев – „за” 

             12. Иван Димитров Жеков – „за” 

             13. Радка Стоилова Караджова – „за” 
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    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 имот  № 000244 - Нива с площ от  21,979 дка от ІV-та категория в 

местността „Чилтика север”  по КВС  на с.Оризово чрез провеждане на публичен 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 № 000244 - Нива с площ от  21,979 дка от ІV-та 

категория в местността „Чилтика север”  по КВС  на с.Оризово при граници: Север - Имот № 

000241 – Нива, Изток – Имот № 000152 – Дере, Юг - Имот № 000245 – Нива, Запад - Имоти № 

000001 - Жилищна територия и № 000144 - Полски път, съгласно АЧОС № 2714/14.01.2015г. 

Описаният имот е отдаден под наем за срок от 1 година и договорът изтича на 30.09.2018 

година. 

 

       Стоян Вълчев – общински съветник, взима думата за изказване: 

- Аз и на комисията казах, че за този случай трябва да има скица, за да е ясно точно за 

кое место, да не стане като за 60-то дка - тогава беше казано нива, а то не е нива и 

никога не е било. Мотивът беше без търг, понеже нямало кандидат. Как да е 

кандидат, като това винаги е било пасище. Едно по едно ги раздаваме. И не е изтекъл 

срока – 30.09.2018г. Има наемател и още сега ще откриваме процедура да го даваме. 

Може там да се промени нещо, жп линията да променят или нещо друго. От къде на 

къде сме се разбързали? Както я караме така, нашата махала ще попаднем под турско 

робство, както се развиват така нещата. Този район там го дадохме. Тези 7 дка, не е 

минал търгът, заградил е 17. 

 

         Катя Иванова – общински съветник, отправя реплика на изказването на г-н Вълчев: 

- Тук няма как да мине жп линия, защото, ако мине, трябва да мине през Тивата и през 

Гено Димитров. Аз казах и на комисиите – в момента този имот го обработва Видьо 

Иванов – арендатор от с. Оризово. Даден е под наем, той не е и даден, а предоставен, 

защото е в масив от споразумение. Когато имотите се включват в масиви от 

споразумение, имоти ОПФ И ДПФ няма как да бъдат бели петна. Точно това е 

причината имотът да бъде отдаден под наем. 

 

     Други изказвания не се направиха и ОбС взе следното 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 341 

 

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 ПУБЛИЧЕН ТЪРГ: Нова точка 61.  Имот № 000244 - Нива с площ от  21,979 дка от ІV-та 

категория в местността „Чилтика север”  по КВС  на с.Оризово 
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       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 публичен търг за срок 

15 стопански години на имот №  000244 - Нива с площ от  21,979 дка от ІV-та категория в 

местността „Чилтика север”  по КВС  на с.Оризово при граници: Север - Имот № 000241 – 

Нива, Изток – Имот № 000152 – Дере, Юг - Имот № 000245 – Нива, Запад - Имоти № 000001 - 

Жилищна територия и № 000144 - Полски път, съгласно АЧОС № 2714/14.01.2015г. на 

първоначална тръжна цена 24.00 лева на декар годишна арендна вноска.   

 

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

спечелилия участник, считано от 01.10.2018 година. 

 

Гласуваха поименно: 

1. Петко Михайлов Михайлов – „за” 

2. Катя Иванова Иванова – „за” 

3. Георги Минков Колев – „за” 

4. Иван Пенев Пенчев – „за” 

5. Стойка Минчева Василева – „за” 

6. Силвия  Чавдарова Иванова – „за” 

7. Иван Петров Иванов – „за” 

8. Таньо Стоянов Стоянов – „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” – 7, 

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

ТОЧКА  СЕДМА 

 

Продажба на явен публичен търг на селскостопанска сграда – частна общинска 

собственост в с.Долно Ново село и определяне на първоначална тръжна цена 

 

Докладва: Иван Танев – кмет на общината 

 

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

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

предложеното в докладната решение. Добавя, че в началото на сесията са дадени разяснения. 

 

           Стоян Вълчев – общински съветник, взима думата: 

- Ако имаше пак хубава скица, нямаше да възникнат съмнения и т.н. Затова, вземали 

сме решение, от скицата ясно да се вижда къде е пътят, къде е на Видко Нешев 

сградата. Знам, че е по-надолу. Затова предлагам, толкова е лесно да се вадят скици 

от техническа и други служби. Вчера само вие ги разглеждахте, като имаше на 

комисии. Нашата община само взимаме решения, никой не изпълнява. Преди 6 

години вземахме решение при обществените поръчки да участва по един съветник. 

Нито един не е участвал досега. И едно друго предложение, да се запише в протокола 

– публикациите на търговете в община Братя Даскалови да бъдат в регионален 
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вестник, както е по закон. Този старозагорският вестник и в двете общини не се 

разпространява, обикалях всичките села и градове. И той не е регионален, както сме 

казали в една наша обява, а национален. Редно е нашите хора да разберат тука кой ще 

купува и кой ще продава. 

 

    Други изказвания не се направиха и ОбС взе следното 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 342 

 

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 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 ІІ. ОПИСАНИЕ НА 

ИМОТИТЕ, КОИТО ОБЩИНАТА ИМА НАМЕРЕНИЕ ДА ПРЕДЛОЖИ ЗА  

ПРОДАЖБА НА ПУБЛИЧЕН ТЪРГ : Б. Обекти, за които предстои откриване на 

процедура за продажба, нова точка: 8. Полумасивна селскостопанска сграда /бивш 

краварник/ в УПИ  ХVІІ-131, кв.18 по плана на с.Долно Ново село с площ от 511 квадратни 

метра. 

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

и във връзка с  чл. 44 от Наредбата  за реда за придобиване, управление и  разпореждане с 

общинско имущество, Общински съвет - Братя Даскалови дава съгласието си за продажба  на 

явен публичен търг на полумасивна селскостопанска сграда с площ от 511 кв.м. – частна 

общинска собственост в УПИ ХVІІ-131, кв.18 по плана на с.Долно Ново село и определя 

първоначална тръжна цена 3030 лева. 

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

спечелил търга. 

 

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 – „въздържал се” 

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 – „въздържал се” 

             13. Радка Стоилова Караджова – „въздържал се” 

 

          Общ брой съветници – 13. Брой присъствали на гласуването – 13. Брой гласували „за” – 6, 

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

 

ТОЧКА ОСМА 

 

Утвърждаване на маршрутно разписание от общинската транспортна схема 
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Докладва: Иван Жеков– общински съветник 

 

        Петко Михайлов – председател на ОбС, даде думата на вносителя на докладната – Иван 

Жеков, който казва, че проблемът с неосигурения обществен превоз от с. Кольо Мариново до 

Братя Даскалови и до гр. Чирпан е от няколко години и до ден днешен не е решен. За момента 

няма възможност да се осигури директна връзка с гр. Чирпан и  за това се предлага автобусна 

линия от Братя Даскалови до с. Кольо Мариново и обратно с възможност за прекачване в с. 

Братя Даскалови на автобуси за гр. Чирпан. Линията да се изпълнява само в петък. 

Съгласно Наредба № 2 от 15.03.2002 г. за условията и реда за утвърждаване на 

транспортни схеми и за осъществяване на обществен превоз на пътници с автобуси, 

общинската транспортна схема се утвърждава от Общинския съвет. 

Иван Жеков се обръща към гостите от с. К.Мариново, като им казва, че така е направена 

схемата, за да имат връзка и сутрин, и вечер, не само в 15:50 часа. Добавя, че е раздал 

подписите, които са събрани от жителите на селото, които искат да има такова маршрутно 

разписание. 

           Председателят на ОбС го прекъсва с думите, че това е трябвало да се раздаде още на 

комисиите, а не на сесия и, че не е сигурен дали са много автентични тези подписи. Добавя, че 

на комисиите Галина Радева – зам.-кмет, е обяснила точно и ясно как стоят нещата. 

           Иван Жеков му отговаря, че има компетентни органи да проверят това. 

 

           Петко Михайлов обявява, че предлага гласуването по тази точка да бъде поименно, макар 

че не трябва да е такова по принцип, за да се знае кой как е гласувал. 

 

      Други изказвания не се направиха и ОбС взе следното 

  

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 343 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА и във връзка с чл. 8, ал. З от Наредба № 2 

от 15.03.2002 г. за условията и реда за утвърждаване на транспортни схеми и за осъществяване 

на обществен превоз на пътници с автобуси, Общински съвет – Братя Даскалови реши: 

1. Утвърждава маршрутно разписание по линията Братя Даскалови - Кольо Мариново 

- Братя Даскалови от общинската транспортна схема /Приложения 1 и 2/. 

 

 Гласуваха поименно: 

1. Петко Михайлов Михайлов – „против” 

2. Катя Иванова Иванова – „въздържал се” 

3. Георги Минков Колев – „против” 

4. Иван Пенев Пенчев – „въздържал се” 

5. Стойка Минчева Василева – „за” 

6. Силвия  Чавдарова Иванова – „въздържал се” 

7. Иван Петров Иванов – „за” 

8. Таньо Стоянов Стоянов – „за”  

9. Никола Вълев Будаков – „за” 

             10. Стоян Колев Вълчев – „за”  

             11. Спас Запрянов Пеев – „за” 

             12. Иван Димитров Жеков – „за” 

             13. Радка Стоилова Караджова – „за” 
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   Общ брой съветници – 13. Брой присъствали на гласуването – 13. Брой гласували „за” – 8, 

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

ТОЧКА ДЕВЕТА 

  

Субсидиране на обществени пътнически превози по нерентабилна автобусна линия 

 

Докладва: Иван Жеков– общински съветник 

 Петко Михайлов – председател на ОбС, даде думата на Иван Жеков – вносител на 

докладната, който разяснява, че на територията на община Братя Даскалови ще се извършва 

обществен превоз на пътници чрез нова линия от Общинската транспортна схема, а именно 

Братя Даскалови – Кольо Мариново – Братя Даскалови. Предвид очаквания пътникопоток, тя 

няма как да е рентабилна и несубсидирането й ще доведе до липса на кандидат-превозвач. 

Съгласно чл. 70 от Наредбата за условията и реда за предоставяне на средства за 

компенсиране на намалените приходи от прилагането на цени за обществени пътнически 

превози по автомобилния транспорт, предвидени в нормативните актове за определени 

категории пътници, за субсидиране на обществени пътнически превози по нерентабилни 

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

за издаване на превозни документи за извършване на превози (Обн.-ДВ, бр.51 от 07.07.2015 

г.), приета с ПМС № 163 от 29.06.2015 г.) общината може да компенсира превозвачите за 

извършване на превоз на пътници по нерентабилни автобусни линии със средства от 

собствени приходи в общинския бюджет. 

 

  Други изказвания не се направиха и ОбС взе следното 

  

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 344 

 

На основание чл. 17 и чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 23 от ЗМСМА и във връзка с чл. 70 от 

Наредбата за условията и реда за предоставяне на средства за компенсиране на намалените 

приходи от прилагането на цени за обществени пътнически превози по автомобилния 

транспорт, предвидени в нормативните актове за определени категории пътници, за 

субсидиране на обществени пътнически превози по нерентабилни автобусни линии във 

вътрешноградския транспорт и транспорта в планински и други райони и за издаване на 

превозни документи за извършване на превози, Общински съвет - Братя Даскалови реши: 

1. Определя субсидия в размер на 0,50 лв. за един километър пробег по нерентабилната 

автобусна линия от общинската транспортна схема:  Братя Даскалови - Кольо Мариново - 

Братя Даскалови, като действително изминатият пробег се отчита ежемесечно от 

превозвача с  Отчет за автобусната линия, която изпълнява. 

2. Решението влиза в сила от 01.11.2017 г. 

 
Гласуваха поименно: 

1. Петко Михайлов Михайлов – „въздържал се” 

2. Катя Иванова Иванова – „въздържал се” 

3. Георги Минков Колев – „против” 

4. Иван Пенев Пенчев – „въздържал се” 

5. Стойка Минчева Василева – „въздържал се” 

6. Силвия  Чавдарова Иванова – „въздържал се” 
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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. Иван Димитров Жеков – „за” 

             13. Радка Стоилова Караджова – „за”  
 

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

„против” – 1, „въздържал се” – 5. Приема се. 

 

ТОЧКА ДЕСЕТА 

 

Входни такси за ползване на Стоково тържище и Пазар на производителите, намиращи се 

на територията на „Тържище с. Плодовитово” ЕООД  

 

Докладва: Иван Жеков– общински съветник 

 

 Петко Михайлов – председател на ОбС, даде думата на Иван Жеков – вносител на 

докладната, който разяснява, че с решение № 654 от 28.08.2015 година на Общински съвет - 

Братя Даскалови са определени входни такси и работно време за ползване на Стоково тържище 

и Пазар на производителите, намиращи се на територията на „Тържище с. Плодовитово” ЕООД. 

От срещите, които се провеждат с производители, търговци и граждани, ползващи територията 

на Тържището, се  разбира, че таксите реално не са „на ден”, както е според по-горе цитираното 

решение, а за еднократно влизане/излизане. Вече е факт и наличието на електронна система и за 

коректното отношение към всички, ползващи Стоково тържище и пазар на производителите, е 

редно таксите за превозните средства /с изключение на подемно транспортна и селскостопанска 

техника/ да са за 1 денонощие.  

 

 Иван Пенчев – общински съветник, предлага: 

- Това да го отложим, понеже това е тема за Общото събрание на Тържището. 

Търговските неща не трябва да се разглеждат и обсъждат на сесия. 

 

Председателят на ОбС подлага на гласуване направеното предложение от Иван Пенчев – 

отлагане на решението по докладната. 

 

Общ брой съветници – 13. Брой присъствали на гласуването – 13. Брой гласували „за” – 2, 

„против” – 8, „въздържал се” – 3. Не се приема предложението. 

 

   Други изказвания не се направиха и ОбС взе следното 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 345 

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, чл. 8, т. 22 от Учредителния акт на 

„Тържище с. Плодовитово" ЕООД и чл. 19, ал. 1, 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, като упражнява правата на едноличния собственик на 

капитала в „Тържище с. Плодовитово" ЕООД, реши:  
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1. Общински съвет - Братя Даскалови определя входни такси за ползване на Стоково 

тържище и Пазар на производителите, намиращи се на територията на „Тържище с. 

Плодовитово” ЕООД, както следва: 

 

Входни такси /целогодишно, за периода от 1 януари до 31 декември/: 

1.   Входна такса за еднократно влизане с подемно транспортна и селскостопанска техника - 

2,00 лева  

2.   Входна такса за влизане с превозно средство с височина до 1.75 m - 3,00 лева на денонощие. 

3.   Входна такса за влизане с превозно средство с височина от 1.75 m до 2.60 m - 5,00 лева на 

денонощие. 

4.  Входна такса за влизане с превозно средство с височина от 2.60 m до 3.60 m - 7,00 лева на 

денонощие. 

5.  Входна такса за влизане с превозно средство с височина над 3.60 m -15,00 лева на 

денонощие. 

 

Гласуваха поименно: 

1. Петко Михайлов Михайлов – „против” 

2. Катя Иванова Иванова – „въздържал се” 

3. Георги Минков Колев – „против” 

4. Иван Пенев Пенчев – „въздържал се” 

5. Стойка Минчева Василева – „против” 

6. Силвия  Чавдарова Иванова – „въздържал се” 

7. Иван Петров Иванов – „против” 

8. Таньо Стоянов Стоянов – „за”  

9. Никола Вълев Будаков – „за” 

             10. Стоян Колев Вълчев – „за”  

             11. Спас Запрянов Пеев – „за” 

             12. Иван Димитров Жеков – „за” 

             13. Радка Стоилова Караджова – „за” 

  
Общ брой съветници – 13. Брой присъствали на гласуването – 13. Брой гласували „за” – 6, 

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

 

ТОЧКА ЕДИНАДЕСЕТА 

 

Откриване на социална услуга за предоставяне в общността  „Център за социална 

рехабилитация и интеграция” като местна дейност, финансирана от общинския бюджет 

 

Докладва: Емил Филипов –зам.- кмет на общината 

 

  Петко Михайлов – председател на ОбС, даде думата на Стойка Минчева Василева - 

председател на комисията по „Здравеопазване, социални дейности, образование, култура, 

вероизповедания и спорт”, която представя предложеното в докладната решение. 

 

Стоян Вълчев – общински съветник, пита: 

- Щом е със заплащане, какво пречи аз да се включа? Те казаха, че трябва да имам 

ТЕЛК. 
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           Председателят на ОбС му пояснява, че това е изискване на Министерството, понеже е по 

европейска програма и сега, когато се мине към общината, би трябвало да може да използва 

услугите и да няма пречка. 

 

           Иван Жеков – общински съветник, взима думата: 

- Доколкото разбрах от 1 ноември минава като общинска дейност. Искам да кажа 

следното – това ще доведе до изменение на съответната наредба. Знаем изискването, 

че трябва 1 месец да стои проекта на сайта на общината. Сутринта погледнах сайта, 

такова нещо все още не е направено. Някак се получава пак „бъг”, така да се изразя. 

 

           Петко Михайлов – председател на ОбС, му отговаря, че „бъг” не се получава. Г-жа 

Радева точно и ясно е обяснила на комисиите, че ще бъде качено на сайта на общината до края 

на месеца, ще стои месец и тогава ще променят Наредбата. 

 

 Други изказвания не се направиха и ОбС взе следното 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 346 

 

I. На основание чл. 21, ал. 1, т. 12 от ЗМСМА, чл. 19, ал. 2 от Закона за социалното 

подпомагане, чл. 36б, ал. 4 от Правилника за прилагане на Закона за социалното подпомагане, 

във връзка с приетата Стратегия за развитие на социалните услуги в община Братя Даскалови 

/2016-2020/, Общински съвет - Братя Даскалови реши: 

 

1. Актуализира Годишен план за развитие на социалните услуги за 2017 г. съгласно 

Приложение № 1 
 

2. Актуализира Годишен план за развитие на социалните услуги за 2018 г. съгласно 

Приложение № 2 
 

 

II. На основание чл. 21, ал. 1, т.8 и т.23 от ЗМСМА,  във връзка с чл. 36, ал. 2, т. 3  от ППЗСП, 

Общински съвет - Братя Даскалови реши: 

 

 1. Открива, считано от 01.11.2017 г. Център за социална рехабилитация и интеграция 

като местна дейност с местоположение: с. Оризово, ул. „Гено Николов” № 35, както следва: 

 - Капацитет – 30 места; 

 - Численост на персонала – 4 броя; 
 

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

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

социална рехабилитация и интеграция.  
 

  

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

финанси и чл. 36, ал. 3 от Наредбата за условията и реда за съставяне на бюджетна 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 извършените промени по бюджета на Община Братя Даскалови в частта за 

местни дейности, без да изменя общия му размер съгласно Приложение № 3 
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Гласуваха поименно: 

1. Петко Михайлов Михайлов – „за” 

2. Катя Иванова Иванова – „за” 

3. Георги Минков Колев – „за” 

4. Иван Пенев Пенчев – „за” 

5. Стойка Минчева Василева – „за” 

6. Силвия  Чавдарова Иванова – „за” 

7. Иван Петров Иванов – „за” 

8. Таньо Стоянов Стоянов – „против”  

9. Никола Вълев Будаков – „против” 

             10. Стоян Колев Вълчев – „за”  

             11. Спас Запрянов Пеев – „за” 

             12. Иван Димитров Жеков – „въздържал се” 

             13. Радка Стоилова Караджова – „въздържал се” 

 

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

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

ТОЧКА ДВАНАДЕСЕТА 

 

Поправка в протокол № 28 от заседание на Общински съвет - Братя Даскалови, 

проведено на 29.09.2017 година 

Докладва: Иван Жеков – общински съветник 

 
 Петко Михайлов – председател на ОбС, даде думата на Иван Жеков – вносител на 

докладната, който обяснява, че след като е прегледал изпратения му по електронна поща 

Протокол № 28 установява, че липсва изказване на г-н Стоян Вълчев, на 6 октомври подава 

Искане за поправка/допълнение /Приложение 1/. 

На 13 октомври получава отговор от председателя /Приложение 2/, с който му е отказано 

искането да бъде удовлетворено. Безспорно е налице „спор" между Общински съвет и 

председателя на Общинския съвет и съгласно разпоредбите на чл. 29 от ЗМСМА, изречение 

последно „При спор въпросът се решава от съвета на следващото заседание" се предлага проект 

за решение. 

Иван Жеков прочита текста на неговото искане за поправка в Протокол № 28 и отговора 

на председателя на ОбС. 

 

Председателят на ОбС казва, че достатъчно ясно му е отговорил, че исканата поправка не 

променя взетото решение и няма връзка с докладната, но няма да влиза в излишни полемики. 

 

 Други изказвания не се направиха и ОбС взе следното 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 347 

 

 На основание чл. 29 от ЗМСМА и чл. 68 от Правилника за организацията и дейността на 

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

администрация мандат 2015 - 2019 г., Общински съвет - Братя Даскалови реши: 

1. Задължава председателя на Общински съвет - Братя Даскалови да внесе поправка в 

протокол № 28 от заседание на Общински съвет - Братя Даскалови, проведено на 29.09.2017 

година, като по т. 9 от дневния ред - Одобряване актуализирана бюджетна прогноза на 
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община Братя Даскалови за периода 2018-2020 година за постъпленията от местни приходи 

и разходите за местни дейности, добави изказването на г-н Стоян Вълчев: „Това е вярно, 

че го каза, но тя каза и нещо друго, че на комисиите трябва да се пишат становища и 

да се представят на сесията”. 

Общ брой съветници – 13. Брой присъствали на гласуването – 13. Брой гласували „за” – 6, 

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

След изчерпване на дневния ред заседанието беше закрито в 10.50 часа. 

 

 

 

 

ПРОТОКОЛИСТ:______________                     ПРЕДСЕДАТЕЛ ОбС_____________                  

                  /Д.МИЧЕВА/             /П. МИХАЙЛОВ/ 


