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ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - БРАТЯ ДАСКАЛОВИ, ОБЛАСТ СТАРА ЗАГОРА 

 

 

П Р О Т О К О Л 

 

№ 50 

 

   Днес, 31.05.2019 г., от 9.30 ч., на основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация, в Гербовата зала на Общинска 

администрация - село Братя Даскалови се проведе петдесето заседание на Общински 

съвет - Братя Даскалови, свикано с Покана № 50 от 22.05.2019 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 също:   

 

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

2. Кольо Колев – сегашен управител и кандидат за нов управител на „Тържище с. 

Плодовитово” ЕООД  
3. Граждани 

 

 Петко Михайлов – председател на ОбС, обяви дневния ред в пет точки. 

  

 Други предложения и допълнения не се направиха и ОбС прие следния 

 

ДНЕВЕН РЕД: 

 

1. Отчет за дейността на Общинския съвет и на неговите комисии за периода 01.12.2018 г. – 

30.04.2019 г. 

 

Докладва: Петко Михайлов – председател на ОбС 

 

2. Отпускане на еднократна финансова помощ на жител на с. Партизанин 
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Докладва: Петко Михайлов – председател на ОбС 

 

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

 

Докладва: Петко Михайлов – председател на ОбС 

 

4. Избор на комисия и правила за провеждане на гласуване за Управител на „Тържище с. 

Плодовитово” ЕООД 

 

                        Докладва: Петко Михайлов – председател на ОбС 

 

5. Запознаване с програмите за развитие на „Тържище с. Плодовитово” ЕООД за тригодишен 

период на допуснатите кандидати и избор на Управител на „Тържище с. Плодовитово” ЕООД  

 

                        Докладва: Петко Михайлов – председател на ОбС 

 

В гласуването участваха 13 общински съветници, от които със „за” – 11, „против” – 0,  

„въздържал се” – 2. Приема се. 

 

 Петко Михайлов – председател на ОбС, обявява, че са постъпили две питания по реда на 

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

комисии и взаимодействието му с общинската администрация, с вх. № 10-00-109/17.04.2019 г. и 

вх. № 10-00-110/17.04.2019 г. от Иван Димитров Жеков – общински съветник.  

По питането с вх. № 10-00-109/17.04.2019 г. е постъпил писмен отговор от кмета на 

община Братя Даскалови, който се връчва на отправилия го общински съветник.  

По питането с вх. № 10-00-110/17.04.2019 г. е постъпило писмо от кмета на община 

Братя Даскалови, с което, 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 

за следващо заседание на Общински съвет. 

 

ТОЧКА ПЪРВА 

 

Отчет за дейността на Общинския съвет и на неговите комисии за периода 01.12.2018 г. – 

30.04.2019 г. 

Докладва: Петко Михайлов – председател на ОбС 

 

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

 

     Изказвания не се направиха и ОбС взе следното 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 573 

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23, във връзка с чл. 27, ал. 6 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация, Общински съвет – Братя Даскалови реши: 

 

1. Приема отчета за дейността на Общински съвет – Братя Даскалови и на неговите 

постоянни комисии за периода 01.12.2018 г. – 30.04.2019 г., съгласно Приложение 1. 
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Общ брой съветници – 13. Брой присъствали на гласуването – 13. Брой гласували „за” – 9, 

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

 

ТОЧКА ВТОРА 

 

Отпускане на еднократна финансова помощ на жител на с. Партизанин 

                         

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 представя 

предложеното в докладната решение, като казва, че на комисии е определен размера на 

отпусканата помощ.  

 

     Изказвания не се направиха и ОбС взе следното 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 574 

 

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

администрация 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 150.00 (сто и 

петдесет) лева на Асен ******* Атанасов от с. Партизанин. 

 

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 

 

Отпускане на еднократна финансова помощ на жител на с. Оризово 

                         

Докладва: Петко Михайлов – председател на ОбС 

 

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

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

предложеното в докладната решение, като казва, че на комисии е определен размера на 

отпусканата помощ и тя да бъде за строителни материали.  

 
    Изказвания не се направиха и ОбС взе следното 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 575 

 

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

администрация и чл. 2, ал. 1 от Правилника за реда и начина на предоставяне на еднократна 
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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 200.00   

(двеста) лева на Мукадес ******* Юсуф от с. Оризово за строителни материали. 

 

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  ЧЕТВЪРТА 

 

Избор на комисия и правила за провеждане на гласуване за Управител на „Тържище с. 

Плодовитово” ЕООД 

 

                        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 представя 

предложеното в докладната решение. 
 

 Изказвания не се направиха и ОбС взе следното 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 576 

 

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

администрация, Общински съвет - Братя Даскалови реши: 

 

1. Избира временна комисия за провеждане на тайно гласуване за избор на Управител на 

„Тържище с. Плодовитово”  ЕООД в състав от 3 души: 

 

Председател: Стоян Колев Вълчев 

Членове: Георги Минков Колев 

                  Иван Пенев Пенчев 

 

II. Приема правила за гласуване, както следва: 

 

1. Тайното гласуване да се извърши в Гербовата зала на Общината; 

2. Гласува се с бюлетина, в която са вписани трите имена на допуснатия до конкурса кандидат, 

както и две квадратчета за избор със „за” и „против”.  

3. Поставя се печат върху бюлетината при подаването й на съответния гласуващ общински 

съветник; 

4. Отбелязване на вота със син химикал и символ – хикс /X/, който се поставя в квадратчето 

„за” или в квадратчето „против”;  

5. Поставяне на бюлетината в непрозрачен плик, предоставен от комисията; 

6. Поставяне на печат върху плика от комисията; 

7. Общинският съветник пуска бюлетината в запечатаната урна и се подписва в списъка за 

гласували, срещу името си; 
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8. Отпечатване на урната за гласуване от комисията и отброяване на действителните и 

недействителните бюлетини, съдържащи се в нея; 

9. Председателят на комисията обявява резултата от гласуването на база броя на пуснатите 

действителни бюлетини; 

10. За избран се смята кандидатът, получил гласове, повече от половината от общия брой на 

общинските съветници. 

III. При установяване резултатите от гласуване една бюлетина съответства на един глас, който 

може да е действителен или недействителен. 

 

1. Гласът е действителен, когато : 

1.1. бюлетината съответства на утвърдения образец, раздаден от изборната комисия; 

1.2. само в едно от квадратчетата има отметка единствено със символ – хикс /X/; 

1.3. в бюлетината няма вписани други символи, като букви, цифри или други знаци, различни 

от утвърдените по т. 1.2. 

2. Гласът е недействителен, когато : 

2.1. бюлетината не съответства на утвърдения образец, раздаден от изборната комисия; 

2.2. в бюлетината има вписани други символи, като букви, цифри или други знаци, различни от 

утвърдените по т. 1.2; 

2.3. в двете квадратчета има отметка със символ – хикс /X/ и не може да се установи волята на 

общинския съветник; 

2.4. в квадратчетата няма отметка със символ – хикс /X/ и не може да се установи волята на 

общинския съветник; 

2.5. поставеният от общинския съветник символ – хикс /X/  засяга и двете квадратчета и не може 

да се установи волята на общинския съветник. 

 

Гласуваха поименно: 

1. Петко Михайлов Михайлов – „за” 

2. Катя Иванова Иванова – „за” 

3. Георги Минков Колев – „за” 

4. Иван Пенев Пенчев – „за” 

5. Стойка Минчева Василева – „за” 

6. Силвия Чавдарова 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 –„против” 

 

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

„против” – 3, „въздържал се” – 1. Приема се. 

 

ТОЧКА ПЕТА 

 

Запознаване с програмите за развитие на „Тържище с. Плодовитово” ЕООД за 

тригодишен период на допуснатите кандидати и избор на Управител на „Тържище с. 

Плодовитово” ЕООД  
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                        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 представя 

предложеното в докладната решение. 
 

Председателят на ОбС даде думата на г-н Кольо Господинов Колев – единствен и 

допуснат до участие кандидат за управител на „Тържище с. Плодовитово” ЕООД, да изложи 

своята програма в рамките на 5-10 минути. 

 

След представянето на Програма за развитие на „Тържище с. Плодовитово” ЕООД за 

тригодишен период от г-н Кольо Господинов Колев, председателят на ОбС даде думата на 

съветниците за въпроси към кандидата за управител на Тържището, но такива нямаше. 

 

Други изказвания не се направиха и председателят на Общински съвет покани избраната 

тричленна комисия за провеждане на тайното гласуване да започне процедурата. 

 

Стоян Вълчев – председател на комисията по провеждане на тайно гласуване за избор на 

Управител на „Тържище с. Плодовитово”  ЕООД, внесе разяснения относно реда и начина на 

гласуване, съгласно приетото предходно решение на Общински съвет. 

 

Катя Иванова – общински съветник, казва: 

- Моля камерата на г-н Жеков да бъде изключена, защото вотът е таен.  

 

Иван Жеков – общински съветник: 

- Че какво като е таен, то има параван и зад него се гласува. Сесията е открита. Не 

нарушавам нищо в момента. 

 

Стоян Вълчев: 

- Спрете камерата, след гласуване ще я включите пак, г-н Жеков. Дребни заяждания 

сега правите. 

 

Петко Михайлов – председател на ОбС: 

- Нарушавате Правилника, г-н Жеков. Председателят на комисията ви каза да я спрете, 

вие не го правите. Вие искате да блокирате работата сега. Изключете камерата ви се 

каза. 

 

Иван Пенчев – общински съветник: 

- Г-н Жеков, вие нямате лиценз за оператор или телевизия. Нека да гласуваме да е 

закрито заседанието в тази част. 

 

Иван Жеков: 

- На какво основание? Заседанието е открито. 

 

Петко Михайлов: 

- Вкарвам едно допълнително предложение – г-н Жеков да си изключи камерата, 

защото това не е съобразено с желанията на голяма част от колегите. Ще гласуваме 

поименно по това предложение.  
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Иван Жеков – общински съветник: 

- Това какво е, на какво основание е? Коя точка от Правилника нарушавам? 

 

Петко Михайлов – председател на ОбС: 

- Сега го внасям това предложение. Ще ви лиша от заседание, г-н Жеков, нарушавате 

реда. Три-четири години ви търпя вече. 

 

Катя Иванова – общински съветник: 

- За кой път нарушава реда, да излиза. 

 

Преминава се към гласуване по направеното предложение от председателя на ОбС, а 

именно -  Иван Жеков да изключи камерата, с която записва заседанията. 

 

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 – „въздържал се” 

           

Общ брой съветници – 13. Брой присъствали на гласуването – 11. Брой гласували „за” – 8, 

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

 

Иван Жеков и Радка Караджова от общинските съветници не участват в гласуването на 

направеното предложение от председателя на ОбС. 

 

Петко Михайлов: 

- Или изключете камерата, или напуснете залата, г-н Жеков, това е вашият избор. 

Колегите са против заснемането от ваша страна. 

 

Пристъпва се към тайно гласуване по списъчен ред.  

 

След приключване на гласуването, Стоян Вълчев – председател на комисията по 

провеждане на тайно гласуване за избор на Управител на „Тържище с. Плодовитово”  ЕООД, 

обявява, че има 13 плика, всички с печат, както е видяла комисията. Изваждат се бюлетините. 

Всички 13 също имат печат и са действителни. Следва преброяване на гласовете. 

 

Резултат от гласуването: 

 

Гласували със „ЗА” – 7 бр. 

Гласували с „ПРОТИВ” – 6 бр. 
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В заключение Стоян Вълчев – председател на комисията по провеждане на тайно 

гласуване за избор на Управител на „Тържище с. Плодовитово”  ЕООД, казва, че за избран се 

обявява г-н Кольо Господинов Колев,  получил повече от половината от гласовете от общия 

брой на съветниците. 

 

Кольо Колев – новоизбраният управител на „Тържище с. Плодовитово”, благодари за 

оказаното му доверие, обеща да работи занапред с още по-голямо желание и хъс, за да 

продължи да се развива Тържището. 

 

 Други изказвания не се направиха и ОбС взе следното 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 577 

 

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

администрация, във връзка с чл. 137, ал. 1, т. 5 от Търговския закон и чл. 19, ал. 1, т. 5 от 

Наредбата за упражняване на правата на собственост на Община Братя Даскалови в търговски 

дружества с общинско участие в капитала, за участието на Община Братя Даскалови в 

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

избира за Управител на „Тържище с. Плодовитово” ЕООД Кольо Господинов Колев. 

 

2. На основание чл. 40, ал. 1 от Наредбата за упражняване на правата на собственост на 

общината в търговски дружества с общинско участие в капитала, за участието на Община Братя 

Даскалови в граждански сдружения и в сдружения с нестопанска цел, във връзка с чл. 141, ал. 7 

от Търговския закон, Общински съвет – Братя Даскалови възлага на кмета на община Братя 

Даскалови да сключи договор с Кольо Господинов Колев, считано от 01.06.2019 г. за срок 3 

/три/ години. 

 

3. На основание чл. 40, ал. 2 и чл. 41, ал. 1 от Наредбата за реда за упражняване на правата на 

собственост на общината в търговски дружества с общинско участие в капитала, за участието 

на Община Братя Даскалови в граждански дружества и в сдружения с нестопанска цел, 

Общински съвет – Братя Даскалови  утвърждава проект на договор за управление на „Тържище 

с. Плодовитово” ЕООД, съгласно Приложение № 1. 

 

4. Управителят незабавно да извърши всички необходими действия за вписване на новите 

обстоятелства в Търговския регистър. 

 

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

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

 

 

 

След изчерпване на дневния ред, заседанието беше закрито в 10.30 часа.  

 

 

 

 

ПРОТОКОЛИСТ:______________                     ПРЕДСЕДАТЕЛ ОбС_____________                  

                  /Д.ДОНЕВА/             /П. МИХАЙЛОВ/ 


