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ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - БРАТЯ ДАСКАЛОВИ, ОБЛАСТ СТАРА ЗАГОРА 

 

 

 

П Р О Т О К О Л 

 

№ 31 

 

Днес, 30.11.2017г., 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 тридесет и първо 

заседание на Общински съвет - Братя Даскалови, свикано с Покана № 31 от 22.11.2017 

година.  

 

            На заседанието присъстваха следните 13 общински съветници: 

 

1. Петко Михайлов Михайлов 

2. Катя Иванова Иванова 

3. Георги Минков Колев 

4. Иван Пенев Пенчев 

5. Стойка Минчева Василева 

6. Силвия  Чавдарова Иванова 

7. Иван Петров Иванов 

8. Таньо Стоянов Стоянов 

9. Никола Вълев Будаков 

               10. Стоян Колев Вълчев 

               11. Спас Запрянов Пеев 

               12. Иван Димитров Жеков 

               13. Радка Стоилова Караджова 

        

  На заседанието присъстваха:  

 

   1.  Емил Филипов - зам.-кмет на Община Братя Даскалови 

          2. Радослава Колева – мл. експерт „Образование, култура и вероизповедание” в 

Община Братя Даскалови 

     3. Христо Стоянов – организатор „Чистота, паркове, озеленяване” в Община Братя 

Даскалови 

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

 

          На заседанието присъстваха също: представител на вестник „Чирпански новини” – 

г-н Нерезов, Станка Стоянова – кмет на с. Медово, Димитър Иванов – кмет на с. 

Плодовитово, Видко Нешев – кметски наместник на с. Долно Ново село, граждани  и 

други. 

  

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

   Никола Будаков – общински съветник, отправя предложение: 
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-  Предлагам последна точка да бъде да прочета доклад относно работата на 

Временната комисия по проверка дейността на Борсата, да запозная колегите с 

дейността на комисията до този момент. 

  

     Петко Михайлов – председател на ОбС, пита как да го разбира това предложение, 

като допълнение към последната точка ли.  

 

      Никола Будаков – общински съветник, отговаря, че го предлага като нова, 14 точка. 

 

      Председателят на ОбС му обяснява, че няма как да бъде нова точка към дневния ред, 

понеже това не е докладна за гласуване. Казва, че докладът пак може да се представи като 

информация към последна точка. 

 

                Други предложения и допълнения не се направиха и ОбС прие следния 

 

ДНЕВЕН РЕД: 

 

1. Промяна в Правилник за организацията и дейността на Общински съвет - Братя Даскалови, 

неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, мандат 2015 - 2019 г. 

 

Докладва: Никола Будаков – общински съветник 

 

2. Приемане на Наредба за Изменение и допълнение на Наредбата за реда за придобиване, 

управление и разпореждане с общинско имущество на Община Братя Даскалови на първо 

четене 

 

Докладва: Иван Танев – кмет на общината 

 

3. Програма за развитие на читалищната дейност в община Братя Даскалови през 2018г. 

 

Докладва: Иван Танев – кмет на общината 

 

4. Приемане на Културния календар на Община Братя Даскалови за 2018 г. 

 

Докладва: Иван Танев – кмет на общината 

 

5. Актуализация на инвестиционната програма на общината за 2017 година   – м. ноември 

 

Докладва: Иван Танев – кмет на общината 

 

6. 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 

 

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

с.Долно Ново село и определяне на първоначална тръжна цена 

 

Докладва: Катя Иванова – общински съветник 
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8. Отчет на Иван Стоянов Танев,  кмет на Община Братя Даскалови, за изпълнение решенията 

на Общински съвет - Братя Даскалови за периода 01.01.2017 г. – 31.10.2017г. 

Докладва: Иван Танев – кмет на общината 

 

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

 

Докладва: Петко Михайлов – председател на ОбС 

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

Докладва: Петко Михайлов – председател на ОбС 

 

11. 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 

 

12. Поправка в протокол № 30 от заседание на Общински съвет - Братя Даскалови,  

проведено на 31.10.2017 година 

 

Докладва: Иван Жеков – общински съветник 

 

13. Определяне на критерии и условия за привличане на външно лице като консултант 

 

Докладва: Никола Будаков – общински съветник 

 

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

„въздържал се” – 0. Приема се. 

            
ТОЧКА ПЪРВА 

 

Промяна в Правилник за организацията и дейността на Общински съвет - Братя 

Даскалови, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, 

мандат 2015 - 2019 г. 

 

Докладва: Никола Будаков – общински съветник 

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

че на основание чл. 33, ал. 1, т. 2 от ЗМСМА внася предложение за изменение на Правилника за 

организацията и дейността на Общински съвет - Братя Даскалови, неговите комисии и 

взаимодействието му с общинската администрация, мандат 2015 - 2019 г. 

Мотиви: 

Със свое Решение №181, взето при проведено заседание на 16.09.2016 год., Общински 

съвет - Братя Даскалови е допуснал промяна в Правилника за организацията и дейността на 

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

администрация, мандат 2015 - 2019 г. Една година по-късно се констатира необходимост от 

нова промяна в Правилника. Отчита се, че натовареността на председателя на Общински съвет 

- Братя Даскалови не е голяма. Няма потребност той да работи на пълно работно време и 
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респективно да разходва ограничените финансови ресурси на Общината. Неговите функции 

биха могли да се реализират и на 4 - часов работен ден. Така ще се реализират икономии от 

бюджета на Общинския съвет, които могат да бъдат разходвани за задоволяване на други 

потребности. На фона на високата безработица в Община Братя Даскалови и ниския стандарт 

на живот, се създава излишно напрежение в населението, което недоволства от неоправдано 

високия размер на възнаграждението на председателя на ОбС. Тъй като законодателят е дал 

право на Общинския съвет да определя работното време и възнаграждението на своя 

председател, се предлага проект за решение.  

   Като поправка в представената докладна Никола Будаков казва, че определените 

параметри, касаещи правата на Председателя на Общинския съвет, се прилагат, считано от 

01.12.2017 год. 
 

Иван Жеков – общински съветник, взима думата за изказване: 

- Миналата седмица входирах искане, за да видя колко е заплатата на нашия 

председател. Не получих отговор преди комисиите. В ръката си държа три варианта 

на нашия Правилник. Имам „вярно с оригинала” от 24.10., от 09.08. и първоначалния 

вариант, който приехме.  Поставих въпроса и на комисиите – защо, когато предните 

два пъти, уж, изменяхме Правилника, съгласно Закона за нормативните документи, 

той не беше публикуван на сайта на общината и не беше изчакан съответния срок за 

становища? Безспорно, съгласно чл. 7 от Закона за нормативните актове, 

правилникът, както наредбата и инструкцията, е нормативен акт. И, съгласно чл. 26, 

срокът е 30 – дневен. Преди беше 14. И, предвид клетвата, която сме давали ние да 

спазваме законите, аз все още не съм убеден, че председателят ни получава процента, 

който цитирахте, г-н Будаков. В заключение, понеже времето ми е ограничено, ще 

кажа, че от ЗМСМА чл. 25 определя председателя и той трябва по т.5 да подпомага 

съветниците в тяхната дейност. Лично аз, до момента, нито веднъж не съм бил 

подпомогнат от нашия председател. Даже, с изходящ номер 10-00-236/12.09.2017г., 

когато бях изискал сключените граждански договори от Община Братя Даскалови от 

началото на нашия мандат до 24 август, сключените договори за почистване на 

дерета и пътища от четвъртокласна пътна мрежа за същия период и одитните 

доклади от Звеното за вътрешен одит за периода, нашият председател, като няма да 

го чета цялото, че е дълго, а ще прочета само последното изречение, което е 

показателно: „Изисква информацията да ви е необходима във връзка с дейността ви 

на общински съветник. ОбС – Братя Даскалови не ви е разпореждал дейност, за която 

да ви е необходима исканата информация”. Приключвам с това, че дейностите ги 

определят жителите на община Братя Даскалови и избирателите ни. 

 

     Председателят на ОбС отговаря, че няма спомен ОбС да е възлагал задача на г-н 

Жеков. 

 

Стоян Вълчев – общински съветник, казва: 

- Миналият път, когато променяхме Правилника, мислих, че като ангажираме 

председателя на 8 часа, нещата ще са нормални за работата на Общинския съвет. 

Въпреки че сме взимали много пъти решения за докладната, по която работим, само 

успяхме да придвижим за тези помощи, които им даваме, съответните документи. 

Другите точки – скици, становища на кметове – така си вървят нещата, като в мъгла 

гласуваме някой път. Аз няколко пъти съжалявам как съм гласувал, тъй като не съм 

бил запознат. Молбата ми, апелът – това нещо да бъде прекратено. Една докладна 

само с предложение, без съответните документи – не може. Надявам се за в бъдеще 
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всички нормативни изисквания да се изпълнят и тези неща да бъдат комплектовани. 

Също така, за пръв път от много години при провеждане на заседание на ОбС, 

кметове миналия път нямаше, сега виждам двама. Това нещо също трябва да се 

промени. Тук решаваме неща, които касаят селата и кметовете трябва да сведат до 

тези хора какво се е решило. 

 

       Петко Михайлов – председател на ОбС, го прекъсва с думите, че това е извън 

темата. Обръща се към г-н Филипов – зам.-кмет, с думите, че трябва да си стегнат служителите 

надолу в йерархията. Добавя: 

- Понеже докладната е вкарана от колегите от БСП, ще кажа, че излишното 

напрежение не го вкарва само моето възнаграждение. Вкарва го и възнаграждението 

на съветниците, които за 8 часа взимат една много сериозна сума. При тези 30 %, 

които вие искате да ми направите заплатата, икономията на общината за месец ще 

бъде 968 лева. Моето предложение, което ще бъде подложено на гласуване – всички 

съветници да минат на 30 процента възнаграждение – 15 на сесия, 15 на комисия. 

Ако бъде прието това предложение от вас, говорим, че трябва да реализираме 

икономия, месечната икономия ще бъде в размер на 3680 лева приблизително. Така 

че, аз давам предложение, щом моята заплата ще бъде на 30 процента, и вашата да 

бъде. 

 

      Иван Жеков – общински съветник, казва: 

- Вчера вие сте закачил на сайта на Община Братя Даскалови докладна записка. 

Предложението, което в момента правите, не ни вкарвайте отново в процедурни 

нарушения. Единствено по първа точка трябва да се гласува това, което е престояло 

над 1 месец на сайта съгласно Закона за нормативните документи. И в момента това, 

което се опитвате да налагате на аудиторията, ви опровергавам веднага, защото вие 

имате юрист, който също месечно получава 700 лева. Ето го отговора от 30 август, 

който ми е даден. Вие ползвате служебни компютър, телефон, предполагам. Нека се 

съсредоточим. Когато имате такова предложение, закачете си го на сайта за мнения и 

становища и ще бъде подложено на гласуване, когато изтече законоустановения срок 

съгласно Закона за нормативните документи. 

 

Председателят на ОбС му обяснява, че не е прав, защото тяхното възнаграждение е 

фиксирано „до”. 

 

Катя Иванова – общински съветник, взима думата: 

- Искам да припомня на колегите, че преди 2 години ние се клехме и подписахме 

клетвени декларации да работим не за заплата, а за хората. Когато правихме 

Правилника, съжалявам, че няма запис от тогава, има го в протокола, просто е 

безполезно, да не кажа нещо друго, да спорим за заплати. Нека преминем към 

гласуване на точката, понеже ставаме смешни.  

 

Петко Михайлов – председател на ОбС, отговаря: 

- Искате да не гласувате моето предложение? Г-н Жеков, да смешно е. За 8 часа – 360 

лева, мисля, че няма такъв надник в България. От 9 и половина до 11 и половина 

вчера бяхме приключили. Наистина е смешно, г-н Жеков. 

 

Никола Будаков – общински съветник, взима думата: 
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- Понеже г-н председателят постави въпроса, че БСП е внесло тази докладна, искам да 

подчертая, че докладната за повишаване на заплатата ви в онзи момент също беше 

внесена от мен. 

 

    Председателят на ОбС казва, че е направил предложение – съветниците да минат на 30 

процента. 

 

    Иван Жеков – общински съветник, възразява с думите, че председателят нарушава 

Закона за нормативните документи. 

 

    Председателят на ОбС му отговаря да го вкара в Административен съд, щом нарушава 

Закона. Там ще решат проблема. 

 

        Катя Иванова и Иван Жеков казват, че това допълнение към докладната не може да 

стане. Двете предложения трябва да се гласуват поотделно. Да се вкара като допълнителна 

докладна. 

 

         Петко Михайлов – председател на ОбС, казва, че ще го вкара на сесията месец 

декември, макар че не е необходимо да стои на сайта. 

 

                Други изказвания не се направиха и ОбС взе следното 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

№ 348 

На основание чл. 21, ал. 3 и чл. 26 от ЗМСМА, чл. 8, ал. 2, чл. 9, ал. 1 и чл. 15 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. Отменя т. 1 на Решение №181 на Общински съвет - Братя Даскалови, взето на 

заседание, проведено на 16.09.2016 год. 

2. Изменя чл. 15, ал. 1, ал. 2 и ал. 3, т. 1 от Правилника за организацията и дейността 

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

общинската администрация, мандат 2015 - 2019 г., както следва: 

2.1. В чл.15, ал. 1 текстът „пълен работен ден - 8 часа” се заменя с текста 

„непълен работен ден - 4 часа” и текстът на чл. 15, ал. 1 придобива 

следното съдържание:  

„Определя продължителност на работното време на Председателя на Общински съвет 

Братя Даскалови, мандат 2015-2019 г. - непълен работен ден - 4 часа.” 

2.2. В чл. 15, ал. 2 текстът „85% /осемдесет и пет процента/” се заменя с текста 

„30% /тридесет процента/” и текстът на чл. 15, ал. 2 придобива следното 

съдържание: 

„Определя размер на възнаграждението на Председателя на Общински съвет - Братя 

Даскалови, мандат 2015-2019 г. - 30% / тридесет процента/ от размера на 

възнаграждението на Кмета на Община Братя Даскалови.” 
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2.3. В чл. 15, ал. 3, т. 2 текстът „1,2% /едно цяло и два процента/” се заменя с 

текста „0,6 % /нула цяло и шест процента/” и текстът на чл. 15, ал. 3, т. 2 

придобива следното съдържание: 

„Допълнително трудово възнаграждение на Председателя на Общински съвет - Братя 

Даскалови, мандат 2015-2019 г. в размер на 0,6% за всяка година трудов стаж”. 

3. Така определените параметри, касаещи правата на Председателя на Общинския 

съвет, се прилагат, считано от 01.12.2017 год. 

 

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

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

 

ТОЧКА ВТОРА 

 

Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за реда за придобиване, 

управление и разпореждане с общинско имущество на Община Братя Даскалови на 

първо четене 

 

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 във връзка с постъпило писмо от Окръжна 

прокуратура гр. Стара Загора по законосъобразността на подзаконови нормативни актове – в 

случая Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество 

на Община Братя Даскалови, са установени някои непълноти със Закона за предучилищното и 

училищното образование. Това налага да се извърши допълнение на наредбата.  

 

Мотиви за Изменение и допълнение на Наредбата за реда за придобиване, управление и 

разпореждане с общинско имущество на Община Братя Даскалови: 

 

1. Причини, налагащи изменение на Наредбата за реда за придобиване,   управление и 

разпореждане с общинско имущество на Община Братя Даскалови. 

 

          На 16.10.2017 г. в деловодството на Общински съвет - Братя Даскалови е постъпило 

предложение от Румен Арабаджиков – прокурор при Окръжна прокуратура гр. Стара Загора, в 

което се цитират непълноти в Наредбата за реда за придобиване,управление и разпореждане с 

общинско имущество на Община Братя Даскалови. 

След извършена проверка се установи, че липсите може и следва да бъдат извършени в 

сроковете, предвидени от законодателя. 

 

        Настоящите изменения и допълнения са обусловени, на първо място, от настъпилите 

законодателните промени в Закона за предучилищното и училищното образование (ЗПУО) - в 

сила от 01.01.2017 г. В текста на закона е създаден нов Раздел II, озаглавен „Имущество”, 

съдържащ разпоредбите на чл. 302, чл. 303, чл. 304 и чл. 305. Новоприетите текстове регулират 

обществените отношения, свързани с: вида на собствеността на държавните и общинските 

недвижими имоти, предоставени за управление на държавните и общинските училища, детски 

градини и центрове за подкрепа за личностно развитие; придобиване от общината на имоти и 

вещи публична държавна собственост след обявяване на държавно училище за общинско; 



8 

 

начина на използване на имотите или части от тях и вещите, освободени в резултат на 

закриване или преобразуване на държавни и общински училища, детски градини и центрове за 

подкрепа за личностно развитие и др. Посочената материя се намира в пряка връзка с 

отношенията, касаещи общинската собственост, което налага извършването на съответните 

изменения на Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско 

имущество, с цел съобразяването й с разпоредбите на ЗПУО. На следващо място следва да се 

има предвид и основният принцип на йерархията на нормативните актове, изрично закрепен в 

чл. 15, ал. 1 от Закона за нормативните актове, съгласно който нормативният акт трябва да 

съответства на Конституцията и на другите нормативни актове от по-висока степен. Не по-

малко важна е и обществената потребност подзаконовите нормативни актове на местно ниво, 

създаващи права и задължения за гражданите да бъдат съобразени с актуалните законови 

изменения. 

 

2. Цели,които се поставят:  

 Привеждане на Наредбата в съответствие с изискванията на Закона за 

предучилищното и училищното образование; 

 Създаване на по-голяма пълнота и актуалност на материята, регулирана от 

Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско 

имущество. Постигане на съответствие с нормативните актове от по-висока 

степен. 

 

3. Финансови и други средства, необходими за прилагането на новата уредба.  

За прилагането на допълненията в Наредбата не са необходими допълнителни финансови 

средства, които да бъдат предвидени в бюджета на Община Братя Даскалови.  

 

4. Очаквани резултати от прилагането. 

 Актуализиране на нормативната база, отнасяща се до придобиване, управление и 

разпореждане с общинско имущество в Община Братя Даскалови. 

 

5. Анализ на съответствие с правото на Европейския съюз. 

 

              Настоящият проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за реда за 

придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество в Община Братя Даскалови е 

подзаконов нормативен акт, поради което съответствието му с правото на Европейския съюз е 

предопределено от разпоредбите на Европейската харта за местното самоуправление и 

директивите на Европейската общност, свързани с тази материя.  

 

           Измененията са както следва: 

 

Създава се нов чл. 15а със следния текст: Чл.15а (1) Общинските недвижими имоти, 

предоставени за управление на общинските училища, детски градини и центрове за подкрепа за 

личностно развитие, са публична общинска собственост. 

(2) От датата на влизане в сила на акта за обявяване на държавно училище за общинско имотите 

- публична държавна собственост, предоставени на училището преди обявяването му за 

общинско, преминават в собственост на общината, на територията на която се намират имотите 

и стават публична общинска собственост, а вещите - държавна собственост, стават собственост 

на общината, финансираща училището. 

(3) Имотите и вещите по ал. 2 се предоставят за управление на училището, което ги е 

управлявало до обявяването му за общинско, и се ползват само за целите на образователния 

процес, без да променят предназначението си. 
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(4) Когато седалището на училището, управляващо имотите по ал. 2, е извън територията на 

общината, която ги придобива, след влизането в сила на акта за обявяване на училището за 

общинско, общината приобретател предоставя имотите за управление на финансирани от нея 

училища. 

(5) От датата на влизане в сила на акта за обявяване на общинско училище за държавно имотите 

и вещите, предоставени на училището преди обявяването му за държавно, преминават в 

собственост на държавата, управляват се от училището и се ползват само за целите на 

образователния процес, без да променят предназначението си. 

 

Създава се нов чл. 15б със следният текст: 

(1) Имотите или части от тях и вещите, освободени в резултат на закриване или преобразуване 

на общински училища, детски градини и центрове за подкрепа за личностно развитие, се 

използват за образователни, здравни, социални или хуманитарни дейности по реда на Закона за 

общинската собственост и подзаконовите актове по прилагането им. 

(2) Имотите или части от тях и вещите, освободени в резултат на закриване или преобразуване 

на общински училища, детски градини и центрове за подкрепа за личностно развитие, за които 

няма обществена потребност за ползването им за дейностите по ал. 1, могат да се ползват и за 

други дейности при едновременно изпълнение на следните условия: 

1. в срок от две години не е идентифицирана обществена потребност от използването им за 

образователни, здравни, социални или хуманитарни дейности; 

2. налице е положително становище на министъра на образованието и науката, изготвено въз 

основа на оценка на образователните потребности в общината; 

3. населеното място е с население под 5 хиляди души. 

 

Създава се нов чл.19а със следният текст:  

Чл. 19а Придобитите възмездно от общинските училища, детски градини и центрове за 

подкрепа за личностно развитие недвижими имоти и движими вещи са със статут на частна 

общинска собственост. 

 

Иван Жеков – общински съветник, взима думата: 

- Предлагам тази точка да бъде отложена за следващото заседание. Така или иначе, 

това е на първо четене. Предвид някои притеснения, които малко правят частна 

училищната собственост, нека бъдат изяснени. Правя конкретно предложение – 

отлагане за следващо заседание. 

 

 Петко Михайлов – председател на ОбС, подлага на гласуване направеното 

предложение за отлагане на точката за следващо заседание. 

 

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

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

 

          Други изказвания не се направиха и ОбС взе следното 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 349 

 

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

Даскалови реши:  
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1. Отлага приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за реда за 

придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Община Братя 

Даскалови на първо четене за следващо заседание на Общински съвет. 

 

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

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

 

ТОЧКА  ТРЕТА 

 
Програма за развитие на читалищната дейност в община Братя Даскалови през 2018г. 

                               

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 пояснява, че съгласно чл. 26а, ал.1 от Закона за народните 

читалища, председателите /с малки изключения/ представиха предложенията си за дейността на 

представляваните от тях читалища за 2018 г. Предлага се Програма за развитие на читалищната 

дейност в община Братя Даскалови през 2018 г. 

  Стойка Василева представя общите положения в Програмата и дейностите за решаване 

от читалищата: 

 

Читалищата в общината имат собствен потенциал за решаване на част от проблемите, 

които стоят пред тях, като: 

Обогатяване на дейността, усъвършенстване на предлаганите културни продукти и услуги; 

Привличане на нови и главно млади, читалищни членове, разширяване на социалния 

състав; 

Квалификация на кадрите;  

Нов тип мениджмънт. 

 

Стойка Василева продължава с думите, че другите направления са целите и задачите. 

Основните задачи пред читалищата са:  

Библиотечно и информационно направление: 

Художествено-творческо направление: 

Културно-просветно направление: 

Образователно направление: 

Краеведческо направление: 

Социално направление: 

Организационно направление: 

Направление - повишаване квалификацията на кадрите 

 

  Обезпечаването на дейностите през 2018 г.ще се осъществява от: 

- Държавната субсидия, разпределена съгласно изискванията на ЗНЧ 

- Общинско финансиране / при възможност / 

- Кандидатстване с проекти към МК, Евро проекти и програми и др. 

- Наеми, членски внос, дарения и др. 

 

          Радка Караджова – общински съветник, взима дума: 

- Искам да кажа, че програмата е чудесна за развитие. Относно подобряване 

квалификацията на кадрите – за съжаление, от нашата община само аз се възползвах от 
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това. Може би, щеше да е по - добре, по - млади хора има от мен, които да се възползват 

от възможностите, които дава държавата. Защото, това е по програма за развитие на 

човешките ресурси и държавата дава ваучери до 1800 лева на човек. Ние плащаме само 

по 270 лева. Трябваше да се възползват повече хора. Защото обучението е чудесно. 

Квалификацията наистина се подобрява. Всяко обучение е в плюс. 

 

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

Братя Даскалови, казва: 

- Това е препоръка и да, би било наистина добре. Още повече, че изискванията към 

читалищата от страна на държавата, ще бъдат все повече засилвани, защото никой не 

получава пари просто така, без да има насреща резултат. Но това, в края на краищата, 

е свободна воля на читалищните секретари. Те прекрасно знаят, че за да бъдат 

библиотекари, те нямат ценз. А този курс дава възможност именно за това. Защо не са 

се възползвали, аз не бих могла да знам. 

 

Иван Жеков – общински съветник, добавя: 

- Специално за тази квалификация аз лично съм изключително горд, защото секретарите и 

на двете читалища, на които съм член – читалище „Пробуда” с. Сърневец и „Селски 

будилник” с. Зетьово – и двамата участват в това обучение. 

 

    Други изказвания не се направиха и ОбС взе следното 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 350 

    

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА и във връзка с чл. 26а, ал. 2 от Закона на 

народните читалища, Общински съвет - Братя Даскалови реши: 

 

1. Приема Програмата за развитие на читалищната дейност в община Братя Даскалови през 

2018 г. 

 

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

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

 

ТОЧКА  ЧЕТВЪРТА 

 

Приемане на Културния календар на Община Братя Даскалови за 2018 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 представя мероприятията, предвидени в Културния календар 

на община Братя Даскалови за 2018 г.   

    

КУЛТУРЕН КАЛЕНДАР НА ОБЩИНА БРАТЯ ДАСКАЛОВИ ЗА 2018 ГОДИНА 

Месец 
№  Мероприятия Организатори Участници  

Необходими 

средства 
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януари 1 

 

 

 

 

 

Честване 170 год. от  

рождението на Хр. 

Ботев  

Община Братя 

Даскалови, 

СУ „Хр. Ботев” 

Ученици, 

читалища 

 

500 лв. 

 

 

 

 

януари 2 Честване 140 год. от 

рождението на 

П.К.Яворов 

Община Братя 

Даскалови, 

ОУ 

„П.К.Яворов” 

ученици 

500 лв. 

14.02 3 Честване празника 

на виното  

Община Братя 

Даскалови 

Читалище „П. 

Минев” 

Гости и 

жители на 

общината 

 

300 лв. 

19.02 4 Отразяване 

годишнина от 

обесването на Васил 

Левски  

Община Братя 

Даскалови, НЧ 

”Отец Паисий” 

1928с. Горно 

Белево 

Общински 

съвет, 

граждани 

 

100 лв. 

Края на 

февруар

и  

5 Кът на мартеничката 

Община Братя 

Даскалови 

 

Училища, 

читалища 

 

 

03.03 6 

Честване 

националния 

празник на РБ  

/концерт – програма/ 

Община Братя 

Даскалови 

 

Училища, 

читалища 

 

1200 лв. 

29.03 7 

„В света на 

приказките” - 

драматизации по 

повод 

международния ден 

на детската книга  

Община Братя 

Даскалови, ДГ 
Деца - ПГ 

 

300 лв. 

30.03 8 

Кулинарна 

Великденска 

изложба 

Община Братя 

Даскалови 
Читалища 

 

 

 

м.април 9 Празник на етносите 

Община Братя 

Даскалови, 

МКБППМН 

Училища 

1200 лв. 

м.април 10 Футболен турнир  

Младежка 

Инициативна 

Група/Мл.ИГ/У

чилища, 

кметство с. 

Партизанин 

Община Братя 

Даскалови 

Учители,учен

ици 
1000 лв. 

24.05 11 

Празничен концерт 

по случай ден на 

славянската 

писменост и култура 

Община Братя 

Даскалови, 

читалища, 

училища 

Община Братя 

Даскалови, 

читалища, 

училища. 

 

1500 лв. 
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01.06 12 

„Детство мое”- 

празник  по случай 

ден на детето 

Община Братя 

Даскалови, 

читалище „П. 

Минев” 

Гост - артисти 

ученици, 

деца, 

родители 

 

1500 лв. 

02.06. 13 

Честване 110 год. 

юбилей на НЧ”Хр. 

Ботев”1908 с. Верен 

Кметство с. 

Верен, НЧ”Хр. 

Ботев”1908, 

Община Братя 

Даскалови 

Самодейци от 

читалището, 

гости 

 

300 лв. 

 

м. юни 14 

Честване на 90 год. 

юбилей на НЧ 

„Пробуда”1928 с. 

Сърневец 

Кметство с. 

Сърневец, 

НЧ„Пробуда”1

928 Община 

Братя 

Даскалови 

Самодейци от 

читалището, 

гости 

 

300 лв. 

09.06 15 

Общински фестивал 

на художествената 

самодейност 

Община Братя 

Даскалови, 

читалища 

Самодейните 

колективи при 

читалищата 

 

2000 лв. 

15.06. 16 

Екскурзия до гр. 

Копривщица, с 

посещение на 

историческите 

забележителности 

Община Братя 

Даскалови, 

МКБППМН 

Ученици. 

 

1000 лв. 

м. юли 17 

Честване 90 год. 

юбилей на НЧ „Отец 

Паисий”1928 с. 

Горно Белево 

Кметство с. 

Горно Белево, 

НЧ „Отец 

Паисий”1928, 

Община Братя 

Даскалови 

 

Самодейци от 

читалището, 

гости 

 

300 лв. 

06.09 18 

Честване  

Съединението на 

България 

Община Братя 

Даскалови, 

кметство и 

читалище – с. 

Съединение 

Сборна 

формация 

самодейци 

 

 

500 лв. 

23.09. 19 
Празник на община 

Братя Даскалови 

Община Братя 

Даскалови. 

Самодейни 

състави и гост 

изпълнители 

 

10000 лв. 

01.11 20 Ден на будителите  

Община Братя 

Даскалови,учи

лища, 

читалища 

Ученици и 

самодейци 

 

700 лв. 

Началот

о на 

декемвр

и 

21 Дни на Павел Матев 

Община Братя 

Даскалови,учи

лища, 

читалища 

Ученици и 

самодейци 

 

900 лв. 

м. 

декемвр

и 

22 Коледна изложба  
Община Братя 

Даскалови 

Деца, 

ученици, 

читалища 

 

600 лв. 
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                                                                                                                     ОБЩО: 24 700 лв. 

 

           Никола Будаков – общински съветник, отправя предложение: 

- Искам да направя едно допълнение – да бъде включено в Културния календар едно 

мероприятие в с. Медово. През месец септември 2018г. в с. Медово ще се чества 170 

години от рождението на Сребрьо Стойновски. Той е сподвижник на Каравелов, Ботев и 

един от най-верните приятели на Васил Левски. Деен участник в подготовката на 

Априлското въстание, един от строителите на България след Освобождението. Има 

прототип сред героите на Иван Вазов в „Под игото” – Бойчо Огнянов. Фондация „Васил 

Левски” е дарила паметна плоча, която е поставена в селото. За да се съхрани и почете 

името му с. Медово, в лицето на кметството и читалището, организира голямо честване. 

Предлагам сумата от 400 лева. 

            

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

Братя Даскалови, казва: 

- Нямам нищо против, ако го приемат колегите. Съжалявам, че аз не съм се съобразила 

с това, но не съм много запозната с историята на този край. Г-н Филипов – зам.-кмет, 

казва, че не е проблем да се вмести сумата. 

 

Иван Жеков – общински съветник, добавя: 

- Като гледам сумите, заложени за тези мероприятия, мисля, няма да е проблем да 

освободим 400 лева. Защо изобщо го повдигаме на въпрос? Появява се футболен 

турнир – чудесно. Поемам ангажимент да го отразя с видеозаснемане. 1000 лева му е 

наградния фонд. Има суми, от които ще се получат малки икономии и 400 лева за тази 

светла личност няма да е никакъв проблем да освободим. 

 

 Петко Михайлов – председател на ОбС, обяснява, че няма проблем със сумата. 

Обръща се към Игнат Пенев – гражданин, присъстващ на заседанието и искащ думата, като 

му казва да почака, че ще му я даде. Подлага на гласуване направеното предложение от 

Никола Будаков, а именно – включване в Културния календар за 2018г. честване през месец 

септември 2018г. в с. Медово 170 години от рождението на Сребрьо Стойновски. 

 

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

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

  Други изказвания не се направиха и ОбС взе следното 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 351 

         
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 реши: 

 

1. Приема Културния календар на община Братя Даскалови за 2018 г. 

 

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

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

ТОЧКА  ПЕТА 
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Актуализация на инвестиционната програма на общината за 2017 година   – м. ноември 

 

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 с 

писмо № 08-00-867/21.08.2017 год. Министерство на финансите, в изпълнение на ПМС 

153/2017 год. на Министерски съвет, одобри допълнителни трансфери за община Братя 

Даскалови в размер на 100 000 лв.  за ремонт на улица в с. Оризово. Средствата са целеви. 

Бюджетните взаимоотношения са изменени от датата на писмото, но, тъй като разходът  е 

капиталов, същият подлежи на включване в инвестиционната програма. 

За нуждите на Детска градина  „Буратино” с. Черна гора, Младежки център с. Черна гора 

и Кметство Верен  се предлага да бъдат закупени климатици. 

 

       Други изказвания не се направиха и ОбС взе следното 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 352 

 

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

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

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

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

1. Приема актуализираната инвестиционна програма на Община Братя Даскалови за 

2017 година в размер на  894812 лв.  съгласно  Приложение 1    

 

Гласуваха поименно: 

1. Петко Михайлов Михайлов – „за” 

2. Катя Иванова Иванова – „за” 

3. Георги Минков Колев – „за” 

4. Иван Пенев Пенчев – „за” 

5. Стойка Минчева Василева – „за” 

6. Силвия  Чавдарова Иванова – „за” 

7. Иван Петров Иванов – „за” 

8. Таньо Стоянов Стоянов – „за”  

9. Никола Вълев Будаков – „за” 

             10. Стоян Колев Вълчев – „за”  

             11. Спас Запрянов Пеев – „за” 

             12. Иван Димитров Жеков – „за” 

             13. Радка Стоилова Караджова – „за” 
 

 

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

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

ТОЧКА  ШЕСТА 

 

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 
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 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. Добавя, че междинната оценка е гледана и вече 

е направена, както трябва да бъде. 

 

         Председателят на ОбС добавя, че на комисии е бил поканен експертът, подготвил 

оценката и е обяснено много точно. 

 

         Други изказвания не се направиха и ОбС взе следното 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 353 

 

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” – 11, 

„против” – 2, „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: Катя Иванова – общински съветник 

 

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

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

Община Братя Даскалови е собственик на полумасивна селскостопанска сграда /бивш 

краварник/ в стопанския двор на с.Долно Ново село. Сградата с площ от 511  квадратни метра е 

частна общинска собственост съгласно АЧОС № 5635/19.10.2017 година. Прилежащият терен 

към тази сграда, представляващ УПИ ХVІІ-131 в квартал 18 по плана на с.Долно Ново село е 

държавна собственост. Същата е в задоволително състояние. Проявен е интерес за закупуването 

й от физическо лице, собственик на животновъден обект на територията на населеното място.            

 

   Иван Жеков – общински съветник, взима думата: 

- На комисиите ми стана ясно, че този човек ползва сградата от много дълго време – 20 

години. Няма нищо лошо в това той да го закупи. Тук, обаче, ще последва официално 

питане от моя страна, понеже това не е единственият случай, който констатирам, да се 

http://www.strategy.bg/
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ползват общински имоти и ще проверя дали има сключени договори за това нещо, плаща 

ли се, по какъв начин. Не в някои села някой да ползва нещо безвъзмездно, а в други 

села да надигаме наемите в пъти. Ще кажа защо миналия път не подкрепих. Уважавам 

изключително много и животновъди, и земеделски производители, и всички хора. 

Съгласно чл. 46 и чл. 46а от ЗМСМА, в случая ще цитирам чл. 46а, ал. 5: „Кметските 

наместници могат да участват в заседанията на ОбС с право на съвещателен глас. Те се 

изслушват задължително при обсъждане на въпроси, отнасящи се до съответното 

населено място”. Днес съм изключително радостен, че виждам кметския наместник на 

Долното село тук. Очаквам той да вземе отношение по въпроса. 

 

          Катя Иванова – общински съветник, казва: 

- Отговарям на колегата Жеков. Този имот до преди 2-3 месеца не е бил общински. Няма 

само ЗМСМА. Има и Закон за собствеността и ползване на земеделските земи /ЗСПЗЗ/. 

Прочети разпоредбата на параграф 12, виж какви са там стопанските дворове. Прочети 

по какъв начин се придобива собственост, която не е разпределена и е била имущество. 

Мисля, че на предната сесия, когато отхвърлихте докладната, пределно ясно го обясних 

кога, по какъв начин и на какво основание е станала общинска собственост. На 

комисиите ви поясних нещо, за да ви убедя, че трябва да бъде продаден, няма да казвам 

каква сграда казахте предния път. В докладната пише каква сграда е – полумасивна, 

пада. Това не значи, че за тези 20 години това е било общинска собственост. Общината 

за тези 20 години е нямало как да вземе наем, защото това не е нейно имущество. 

Общинско стана, след като 2 дена се рови в Държавен архив, за да може да не се случи 

случката в Гранит с овчарника. Защото, там се разровиха нещата. Стана ясно, че този 

овчарник е разпределен на членкооператори. Тук, за да е всичко чисто, и то по ЗСПЗЗ, а 

не по ЗМСМА, нито по Закон за общинската собственост, ясно е обяснено при какви 

случаи, по какъв начин имущество, което е останало неразпределено от организации по 

параграф 12 и 29 – бившите ТКЗС-та и Ликвидационни съвети, става общинска 

собственост. Така че, наем няма как общината да взима за нещо, което не е нейно. 

 

           Иван Жеков репликира: 

- Г-жо Иванова, много частно го задълбахте, аз имах предвид по-широк обем от сгради. За  

сградата на бившото училище в с. Найденово – там ползвано ли е? По същество ще кажа, 

че съгласно чл. 46 от ЗМСМА кметският наместник трябва да се изслуша. 

 

         Видко Нешев – кметски наместник на с. Долно Ново село, взима думата: 

- Аз ви призовавам да решите да го продадете, защото то ще падне. Не е било общинска 

собственост. Човекът, който иска да го купи, баща му беше навремето в управителния 

съвет на кооперацията. Чуваха се разни неща. Аз, когато започнах 2007 г., в 

канцеларията на кооперацията беше извършена една кражба, документите бяха 

разхвърляни. Аз прибрах всичко в сградата на кметството. Специалистът общинска 

собственост – Венета Иванова, дойде, намери документи, разбрахме се да не ги връща в 

селото, а да останат в общината. Да ви кажа, момчето създава 2 работни места в селото. 

Има някакви изисквания за някакви регистрации по разни членове за животновъдния 

обект. Това си е негов проблем, не сме говорили по този въпрос, това са си негови 

работи. Аз просто ви призовавам да решите да го продадете. 

     

 Други изказвания не се направиха и ОбС взе следното 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 354 



18 

 

 

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 – „за” 

8. Таньо Стоянов Стоянов – „за”  

9. Никола Вълев Будаков – „за” 

             10. Стоян Колев Вълчев – „за”  

             11. Спас Запрянов Пеев – „за” 

             12. Иван Димитров Жеков – „за” 

             13. Радка Стоилова Караджова – „за” 

 

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

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

 

ТОЧКА ОСМА 

 

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

решенията на Общински съвет - Братя Даскалови за периода 01.01.2017 г. – 31.10.2017г. 

Докладва: Иван Танев – кмет на общината 

 

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

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

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

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

за изпълнение решенията на Общински съвет за периода 01.01.2017 г. – 31.10.2017 г. 
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  Съгласно чл. 44, ал. 1, т. 7 от Закона за местното самоуправление и местната администрация 

/ЗМСМА/ кметът на Общината организира изпълнението на актовете на общински съвет /ОбС/ 

и  внася в ОбС отчет за изпълнението им два пъти годишно. През периода 01.01.2017 г. – 

31.10.2017 г. ОбС Братя Даскалови е провел 12 /дванадесет/ заседания. Приети са 120 решения, 

от които 61 възлагат задължения на кмета на Общината. От тях: 

 Изпълнени – 47 

 В процес на изпълнение – 8 

 Неизпълнени и отменени – 6 

 

     Иван Жеков – общински съветник, взима думата: 

- Както и на комисиите казах, юбилей – 30-то заседание без присъствието на кмета на 

Община Братя Даскалови, прецедент в област Стара Загора. От 11 общини, в другите 10 

няма кмет, който да е бил само на първото заседание. Изброени в този телеграфен стил, 

нито на комисии написалият това нещо присъства, нито кметът. Подобно отношение, 

мен лично, ме обижда. Имах и конкретни въпроси, но няма към кого да ги задам. 

       

  Други изказвания не се направиха и ОбС взе следното 

  

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 355 

 

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

Даскалови реши: 

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

изпълнение решенията на Общински съвет Братя Даскалови за периода 01.01.2017 г. 

– 31.10.2017 г. 

 

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

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

ТОЧКА ДЕВЕТА 

  

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

 

Докладва: Петко Михайлов – председател на ОбС 

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

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

в Общински съвет -  Братя Даскалови е постъпило заявление с Вх. № 10-00-348/20.11.2017г. от 

Николина Минкова Петкова от с. Братя Даскалови. Същата желае да й бъде отпусната 

еднократна финансова помощ, необходима й за лечение на свекърва й – Янка Димова Демирова 

от с. Братя Даскалови, която в резултат на претърпян инсулт е обездвижена и не може да се 

самообслужва. Не получава пенсия, само помощи в размер на 40 лв., които са недостатъчни за 

необходимото й лечение.  

       Към молбата си прилага за сведение: Епикриза. 

 

  Други изказвания не се направиха и ОбС взе следното 

  

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 356 
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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 100 (сто) лева 

на Николина Минкова Петкова с. Братя Даскалови за лечение на свекърва й Янка Димова 

Демирова от с. Братя Даскалови. 

 

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

 

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

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

 

ТОЧКА ДЕСЕТА 

 

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. № 10-00-351/20.11.2017г. от 

Асен Илиев Щилиянов от с. Черна гора. Същият желае да му бъде отпусната еднократна 

финансова помощ, необходима за лечение на сина му – Илия Асенов Щилиянов, който е болен 

от Хепатит А. В семейството само майката получава помощи в размер на около 40 лв., които са 

недостатъчни за необходимото лечение.  

Към молбата си прилага за сведение: Епикризи, рецепти, Удостоверение за раждане на 

детето. 

 

   Други изказвания не се направиха и ОбС взе следното 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 357 

 

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 100 (сто) лева 

на Асен Илиев Щилиянов от с. Черна гора за лечение на сина му Илия Асенов 

Щилиянов. 

 

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 ЕДИНАДЕСЕТА 
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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 обяснява, 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 разбра, 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. 

 

      Председателят на ОбС пояснява: 

- Тази докладна миналата сесия не е приета. Сега единственото допълнение от миналия 

месец е „от 1 метър“ във втора точка на предлаганото решение. 

 

      Стоян Вълчев – общински съветник, взима думата: 

- Как са определени тези „1,75; 2,60 м.“ ? Има леки автомобили, които са малко над 1,75 м. 

Ще се получи нечестно спрямо тях, мисля. Защо не е 1, 80? Това ми е въпросът, някой да 

каже. 

 

       Петко Михайлов му казва, че това не е тема на докладната. На предишна сесия е обяснил 

ясно, че за цените и стандартите е вземат опит от другите тържища – както е на Огняново, 

София, Първенец и т.н. 

 

      Иван Жеков – общински съветник, казва: 

- Понеже казахте и на Първенец, онзи ден, когато бях на Тържището, ми дадоха снимка с 

входните такси. Аз я разпратих на някои колеги, но има значително разминаване в 

цените. Примерно, за лек автомобил нашата цена е 50 процента по – висока, отколкото в 

Първенец. Не винаги голямата цена води до голяма печалба, според мен. Някой път 

оборотът води до печалба. 

 

 Петко Михайлов – председател на ОбС, добавя, че за него предложението води до 

намаляне на таксите и финансов колабс. Дава думата на Кольо Колев – управител на „Тържище 

с. Плодовидото” ЕООД. Той казва: 

- Този въпрос, който се повдига, аз не съм запознат и не бях поканен на предишната сесия. 

Мисля, че ние, като една търговска фирма и Общинският съвет, като управителен орган 

на тази търговска фирма, трябва да защитава най-напред нейните интереси. Как са 

определени, г-н Вълчев, тези сантиметри – били са гласувани от предишния Общински 

съвет така - на базата на височината. Тук не говорим за леки коли, бусове и камиони, 

говорим за височина. Ако вие решите да я промените, направете го. Но тук същността на 

въпроса не е височината, а приходите на Тържището. Така се намалят приходите с това 

предложение таксата да важи за 24 часа. Тук се гледат интересите на клиентите, може 

би, а не интересите на Тържището. А интересите на Тържището имат връзка с 
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интересите на общината и всички останали жители на общината. Това е моето мнение – 

цели се намаляне приходите на Тържището. 

 

      Катя Иванова – общински съветник, взима думата: 

- Докладната от г-н Жеков, поне така, както аз я разбирам, защото, на мен, малко са ми 

мътни тези неща, не ходя весеки ден на Тържището, даже не съм ходила, откакто сме 

имали Общо събрание – на мен това ми стана ясно преди месец, когато беше вкарана 

докладната и подложена за гласуване – значи, един човек може да влиза 24 часа, като 

заплаща такса от 3 лева. Току – що, г-н Жеков, казахте, че трябва да докарваме пари от 

оборота, не от цените. Ами как да стане това? Хем говорим да има оборот, хем внасяме 

докладна да няма оборот. 

 

             Стоян Вълчев – общински съветник, добавя: 

- Тук единственият проблем, който виждам аз е, понеже на останалите, които ползват 

складове, беше определена таксата им въз основа на автомобила или площта, която 

ползват - излиза, че малко ги облагодетелстваме и, може би, от там се появяват тези  

разлики, че тези, които за месец са си платили, могат да влизат и излизат. Аз онзи ден си 

разрових документацията. При регистрацията на Тържището, когато аз бях управител, да 

ви кажа, че тогава беше 1 лев на лека кола, 2 лева на лека кола-бус и т.н. На година 240 

хиляди лева. Билетчето важеше за целия ден. Там се контролираха нещата да не се 

прехвърля на някой друг. Трябва да се помислят и преценят нещата. Защото, аз си мисля, 

при това непрекъснато увеличаване на входната такса, вчера слушах един разговор как 

един ром от Оризово за 5 лева закарал една до Борсата, ама там тя не искала да влиза 

вътре, защото още 3 лева. Трябва да се види с тези височини също какво е положението. 

Аз на този етап не съм склонен да променям таксата. 

 

Иван Жеков – общински съветник, репликира: 

- Самозаснемам се, обичам да се онагледявам, а не да ми се предават думите изкривено. В 

село Плодовитово аз отидох да работя учебната 1997-1998 година. И вас от там ви 

познавам, г-н Председател. И много хора от село Плодовитово и от цялата община. 

Повярвайте, че чувството за несправедливост, което е в момента, че ти плащаш 3 лева, 

излизаш след половин час и на 40-тата минута, като тръгнеш да влизаш, пак плащаш 3 

лева. Имам чувството, че тази докладна с учениците таблицата за умножение учим. И 

повтаряме, и повтаряме, докато се проумее. Не може ти да предплатиш, г-н Колев го е 

казвал, за 1 седмица и да влизаш и излизаш безброй пъти. И в решението е „на ден“. 

Какво ще стане, ако хора, които са предплатили, в рамките на деня 2-3 пъти, тръгнат да 

си искат сумите по съдебен път? Аз и за това мисля, защото виждам какви са хонорарите 

на съдиите в съдебната система, г-н Председател. Призовавам да гласувате с разума си, 

колеги. 

 

Петко Михайлов – председател на ОбС, отговаря: 

- „Тържище с. Плодовидото” ЕООД не е на село Плодовитово, г-н Жеков. „Тържище с. 

Плодовидото” ЕООД е 100 процента общинско дружество. Това е фирма на Община 

Братя Даскалови. 

 

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

- „Тържище с. Плодовидото” ЕООД е място за търговия на едро. Там влизат търговци. 

Това не е социална дейност. Търговците много бързо се ориентират и много точно си 

правят сметката. Който му се налага да влиза много пъти през деня или през месеца, има 
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възможност. Те си предплащат за месеца и, ако иска, може 100 пъти да влезе днес, без 

повече да плати нещо. Затова, не им берете грижата на търговците. 

 

   Други изказвания не се направиха и ОбС взе следното 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 358 
 

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:  

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 от 1.00 m 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 – „против” 

3. Георги Минков Колев – „против” 

4. Иван Пенев Пенчев – „против” 

5. Стойка Минчева Василева – „против” 

6. Силвия  Чавдарова Иванова – „против” 

7. Иван Петров Иванов – „против 

8. Таньо Стоянов Стоянов – „за”  

9. Никола Вълев Будаков – „за” 

             10. Стоян Колев Вълчев – „въздържал се”  

             11. Спас Запрянов Пеев – „въздържал се” 

             12. Иван Димитров Жеков – „за” 

             13. Радка Стоилова Караджова – „за” 

 

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

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

       Петко Михайлов – председател на ОбС, обяснява отрицателния си вот: 
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- Г-н Жеков, мен това ме притеснява, че вие с тази докладна искате да задължите 

управителя дори да инкасира и количките. 

 

Иван Жеков – общински съветник, иска думата за реплика. Председателят на ОбС му 

казва, че минават към следващата точка. 

 

ТОЧКА ДВАНАДЕСЕТА 

 

Поправка в протокол № 30 от заседание на Общински съвет - Братя Даскалови,  

проведено на 31.10.2017 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 № 30, в края на така предоставения протокол пише, че след гласуването по т. 12 - 

„След изчерпване на дневния ред заседанието беше закрито в 10:50”. 

Вносителят на докладната добавя: 

- Заседанието безспорно не беше закрито, всички изказвания, питания и т.н. от 

гражданите са ясно регламентирани в чл. 28 от ЗМСМА. Опасявам се, че някой не го е 

чел този член и аз ще го прочета, ал. 1: „Заседанията на Общинския съвет и на неговите 

комисии са открити. По изключение Общинския съвет може да реши отделни заседания 

да са закрити. 2. Гражданите могат да присъстват ( аз винаги съм се радвал, като 

присъстват граждани) на заседанията на Общинския съвет и на неговите комисии, като 

заемат специално определените за тях места. Ал. 3 – Гражданите могат да се изказват, да 

отправят питания, становища и предложения от компетентността на ОбС, кмета или 

общинската администрация, представляващи обществен интерес, да получават отговори 

по ред, начин и в срок, определени в Правиника по чл. 21, ал. 3“. Веднага зачитам, че в 

нашия Правилник това е регламентирано в чл. 49, ал. 6 – „отговорите се получават 

писмено или устно на следващо заседание на ОбС”. Подадох искане на 7 ноември. Няма 

да чета отговора на г-н Председателя, той, ако желае. Ще помоля, пращайте ми ги в 

качество, което да бъде четливо. Погледнете и сайта ми, ако искате, дали може да се 

чете. Това, което ми пращате, имам чувството, че го правите нарочно. Между другото, 

искам да кажа и следното – продължава да се нарушава, при многото юристи, които 

имаме – двама външни с по 700 лева хонорар, г-жа Мичева и тя била юристка – ние 

имаме питания. Ясно са регламентирани, че в началото на заседанието вие трябва да ги 

зачетете тези питания. В края на заседанието ние да получим отговори. Не да ми се 

подаде един лист в края на заседанието и колегите ми да се чудят какво съм попитал. 

 

          Председателят на ОбС го прекъсва с думите, че отговорите са готови и ще му ги даде, на 

края на заседанието ще му бъдат връчени. 

 

Иван Жеков – общински съветник, продължава: 

- Вие в началото трябваше тези питания да ги прочетете. И не да ми задавате въпрос в 

момента с г-жа Мичева (мл. експерт „Правно обслужване и сътрудник ОбС“ в Община 

Братя Даскалови) къде го пише – в нашия Правилник. И сега трябва да ви цитирам члена 

от Правилника. И не нарушавам Правилника, г-н Председател, както казвате, а ви 

пояснявам, че има ред за това нещо. Радвам се, че няма такава масовост, единствено г-н 

Стоянов, който постави въпросите абсолютно резонно и законно. Това, че нямаме 

организация да си напишем протокола, е отделен въпрос. Жалко, че кмета го няма, да ме 
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чуе какво казвам. Защото разбрах, че звеното ни по съответния член от ЗМСМА било от 

1 човек. Звено от 1 човек? И одитът ни станал така. Представям ви решението: 

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

протокол № 30 от заседание на Общински съвет - Братя Даскалови, проведено на 

31.10.2017 година, като се допълнят изказванията, питанията на гражданите, на които бе 

дадена думата след т. 12 и съответните отговори и изказвания от председателя и 

членовете на Общински съвет - Братя Даскалови“. И се надявам, че тези резонни 

въпроси, които се поставиха, ще бъдат вкарани в протокола, за да си изпълним ние 

ангажимента, който имаме по наш Правилник – да вземем на тези хора да им отговорим. 

А не вчера сто души да ми звънят: „ управителят каза, че ще ни разваляте складовете 

януари“. 

     Петко Михайлов – председател на ОбС, се обръща към г-н Жеков с думите, че е отнел 7 

минути от времето на колегите си и за н-ти път нарушава Правилника. 

 

Иван Жеков отговаря: 

- И вие го нарушавате, че не гласуваме поименно, така, както е по наш Правилник. Вие 

винаги гласувате първи, за да дадете тон. 

 

           Катя Иванова – общински съветник, казва на  г-н Жеков, че последното му изказване я 

обижда. 

 

Председателят на ОбС приключва дебатите с думите, че на комисиите достатъчно ясно е 

отговорил. Отправя забележка на г-н Жеков да не се обажда от място, защото нарушава 

Правилника. 

 

 Други изказвания не се направиха и ОбС взе следното 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 359 

 

 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 № 30 от заседание на Общински съвет - Братя Даскалови, проведено на 31.10.2017 

година, като се допълнят изказванията, питанията на гражданите, на които бе дадена думата 

след т. 12 и съответните отговори и изказвания от председателя и членовете на Общински 

съвет - Братя Даскалови. 

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

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

ТОЧКА ТРИНАДЕСЕТА 

 

Определяне на критерии и условия за привличане на външно лице като консултант 

 

Докладва: Никола Будаков – общински съветник 
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Петко Михайлов – председател на ОбС, даде думата на Никола Будаков – вносител на 

докладната, който обяснява, че на основание чл. 49, ал. 2 от ЗМСМА, във връзка с чл. 39 от 

Правилника за организацията и дейността на Общински съвет - Братя Даскалови, неговите 

комисии и взаимодействието му с общинската администрация, мандат 2015 - 2019 г., внася за 

разглеждане критерии и условия за привличане на външно лице като консултант към Временна 

комисия за проверка на дейността на „Тържище с. Плодовитово” ЕООД. 

 

Мотиви: 

 С свое Решение № 335/03.10.2017 год., Общински съвет - Братя Даскалови създаде 

Временна комисия за проверка на дейността на „Тържище с.Плодовитово” ЕООД. Във връзка с 

дейността на комисията се установи потребност от привличане на външен консултант - юрист, 

който да притежава квалификация и познания в областта на Търговското право, тъй като обект 

на проверката е юридическо лице по смисъла на Търговския закон, а в ангажиментите на 

комисията е да провери всички договори и обществени поръчки, по които страна е „Тържище 

с.Плодовитово” ЕООД. Нито един от членовете на комисията няма юридическо образование. За 

осигуряване на пълнота на проверката, както и за законосъобразност на действията и актовете 

на комисията е необходим консултант - юрист. 

 

Стоян Вълчев – общински съветник, взима думата: 

- Предлагам тази точка да бъде отложена, тъй като още на този етап не са предоставени 

документите. Тези юристи ги абсолютизираме. Според мен, ще има нужда и от архитект, 

и от икономист. Това нещо може да стане така – след като бъдат предоставени 

документите, комисията се събира, преглежда ги и решава, че има нужда от юрист, от 

архитект – там има строителни работи и други неща, които явно трябва да бъдат от 

строителен специалист прегледани. Възможно е да се наложи и икономист. Аз 

определено не считам, че юристите решавт всички въпроси. Те в системата на съда 

използват вещи лица и т.н. Няма да е фатално да се отложи тази точка. Комисията, като 

й се представят определени документи, да види какви хора й трябват. Тук е малко 

предварително това. Затова е и моето предложение. 

 

Георги Колев – общински съветник, казва: 

- Тъй като избраната Временна комисия за проверка дейността на „Тържище 

с.Плодовитово” ЕООД извършва своята дейност в нарушение, предлагам на тази 

комисия да бъде прекратена дейността. 

    Председателят на ОбС отправя забележка на Иван Жеков – общински съветник, че 

нарушава Правилника и дневния ред, като възразява от място. Дава му думата. 

 

     Иван Жеков казва: 

- Надявах се, че няма да се стигне до тук, да цитирам това. Г-н Минков, ако искате, кажете 

го в оригинал. Имаме комисия по предотвратяване и установяване конфликт на интереси 

и нормативна уредба. И председателят на тази комисия на едно от заседанията, и моля да 

го запишете точно, да не се налага да искам пак поправка, понеже на комисии ми 

отказахте да го запишете, цитирам: „Катя също е права, че е малко такъв хвърчащ, но 

майната му на документа, това ли е най-важното сега?“. 

 

Петко Михайлов – председател на ОбС, казва на г-н Жеков, че това няма нищо общо с 

докладната. 

 

Никола Будаков – общински съветник, взима думата: 
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- Целта на временната комисия беше с много добри намерения. Но, виждате, от самото 

създаване на комисията, пречки и пречки. Това незаконосъобразност, да се отмени 

решението – такъв стремеж да се спре, каквато и да е проверка на Борсата, просто не 

мога да си го обясня. Ето, членовете на комисията сме тук и знаем, че непрекъснато се 

сблъскваме с юридически казуси, по които не сме компетентни. Тържището изполва 

екип от юристи, които бързо и юридически им дават информация какво да поискат от 

комисията, за да може тя да бъде възпрепятствана да започне своята дейност. Ние още не 

сме започнали дейност, да ви кажа, и то заради всички пречки, които се създават от 

всяка страна за всяко едно действие. И такъв юрист ни е необходим. Аз смятам, че 

съвсем основателно го поискахме. 

 

          Председателят на ОбС отговаря: 

- Никой не оспорва това, г-н Будаков. Недопустимо е председател на партия да присъства 

на проверка на Тържището. Недопустимо е председател на БСП да присъства и да налага 

юрист, посочен от БСП. Затова Георги Колев предложи тази комисия да спре дейност, 

докато нещата не станат ясни, а не целенасочени, а не партийни. Защото, преди малко го 

казах и на г-н Жеков, това Тържище не е на Плодовитово, но не е и на БСП. Това Тържище е 

на Община Братя Даскалови.  
 
 Никола Будаков репликира: 

- Както знаете, комисията не е на членове от БСП. Заседанията бяха открити. Не сме 

разглеждали никакви документи, които да са тайна или нещо, което да е в разрез със 

законите. 

      Петко Михайлов подлага на гласуване направеното предложение от Стоян Вълчев за 

отлагане на докладната. Казва на Иван Жеков, че следващия път, в който се обади, ще бъде 

отстранен от заседание. 

              Гласуваха поименно: 

               1. Петко Михайлов Михайлов – „за” 

2. Катя Иванова Иванова – „за” 

3. Георги Минков Колев – „за” 

4. Иван Пенев Пенчев – „за” 

5. Стойка Минчева Василева – „въздържал се” 

6. Силвия  Чавдарова Иванова – „за” 

7. Иван Петров Иванов – „въздържал се” 

8. Таньо Стоянов Стоянов – „против”  

9. Никола Вълев Будаков – „против” 

               10. Стоян Колев Вълчев – „за”  

               11. Спас Запрянов Пеев – „за” 

               12. Иван Димитров Жеков – „за” 

               13. Радка Стоилова Караджова – „за” 

 

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

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

        Петко Михайлов – председател на ОбС, казва, че, след като се отлага докладната, 

предложението на Георги Колев - за прекратяване на Временната комисия за проверка 
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дейността на „Тържище с. Плодовитово“ ЕООД - няма смисъл да се подлага на гласуване. Катя 

Иванов и Иван Жеков от общинските съветници изразяват несъгласие с това. 

       Петко Михайлов отново отправя забележка към Иван Жеков за обаждането му, като му 

повтаря, че ще го отстрани от заседание. Пита Георги Колев да гласуват ли направеното от него 

предложение.  

        Георги Колев – общински съветник, оттегля своето предложение. 

Други изказвания не се направиха и ОбС взе следното 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 360 

 

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

Даскалови реши:  

1. Отлага определяне на критерии и условия за привличане на външно лице като 

консултант, подпомагащ дейността на Временна комисия за проверка на дейността 

на „Тържище с.Плодовитово” ЕООД за следващо заседание на Общински съвет. 

      

               Гласуваха поименно: 

               1. Петко Михайлов Михайлов – „за” 

2. Катя Иванова Иванова – „за” 

3. Георги Минков Колев – „за” 

4. Иван Пенев Пенчев – „за” 

5. Стойка Минчева Василева – „въздържал се” 

6. Силвия  Чавдарова Иванова – „за” 

7. Иван Петров Иванов – „въздържал се” 

8. Таньо Стоянов Стоянов – „против”  

9. Никола Вълев Будаков – „против” 

               10. Стоян Колев Вълчев – „за”  

               11. Спас Запрянов Пеев – „за” 

               12. Иван Димитров Жеков – „за” 

               13. Радка Стоилова Караджова – „за” 

 

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

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

След изчерпване на дневния ред, заседанието беше закрито в 11.05 часа. Председателят на 

ОбС обявява, че ще изслушат доклада на Никола Будаков – общински съветник за работата 

на  Временна комисия за проверка на дейността на „Тържище с.Плодовитово” ЕООД, но 

дневният ред е приключен. Добавя, че след доклада ще бъдат връчени отговорите на Иван 

Жеков и Спас Пеев, както и ще бъдат изслушани гостите. 

 

 

ПРОТОКОЛИСТ:______________                     ПРЕДСЕДАТЕЛ ОбС_____________                  

                  /Д.МИЧЕВА/             /П. МИХАЙЛОВ/ 


