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ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БРАТЯ ДАСКАЛОВИ, ОБЛАСТ СТАРА ЗАГОРА 

 

 

 

П Р О Т О К О Л 

 

№ 6 

 

Днес, 31.03.2016 г. от 9.30 ч. на основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА  в 

Гербовата зала на общинска администрация село Братя Даскалови се проведе шесто 

заседание на Общински съвет Братя Даскалови, свикано с Покана № 6 от 22.03.2016 

година.  

На заседанието присъстваха следните 12 общински съветници: 

 

1. Петко Михайлов Михайлов 

2. Катя Иванова Иванова 

3. Георги Минков Колев 

4. Иван Пенев Пенчев 

5. Стойка Минчева Василева 

5. Иван Петров Иванов 

7. Таньо Стоянов Стоянов 

8. Никола Вълев Будаков 

               9. Стоян Колев Вълчев 

             10. Спас Запрянов Пеев 

             11. Иван Димитров Жеков 

             12. Радка Стоилова Караджова 

 

Отсъства: Силвия  Чавдарова Тодорова по уважителни причини 

 

На заседанието присъстваха:  

1. Галина Радева – зам.-кмет на общината 

2. Йордан Тенчев – секретар на общината 

3. Видьо Видев – директор на дирекция „ФСДПИОПД” 

4. Кметове, кметски наместници и гости  

 

Председателят на Общински съвет прочете проекта за дневен ред и предложи 

допълнителни точки 1, 15, 16, 17 и 18 в дневния ред със следния текст: 

 

1. Предсрочно прекратяване на пълномощията на Таньо Тотев Танев  и 

полагане клетва по чл.32, ал.1 от ЗМСМА от Никола Вълев Будаков. 

Докладва: Петко Михайлов – председател на ОбС  

 

15. Разрешение за изработване на проект за ПУП – Парцеларен план за линеен 

обект: Подземна тръба(водопровод) за водовземане от съоръжение в реката до рибарник 

в ПИ №011043 местност  „Високият бряг” в землището на с. Братя Даскалови. 

Докладва: Галина Радева – зам.-кмет на общината 
 

16. Прекратяване на съсобственост на община Братя Даскалови чрез продажба 

на част от имот в с. Гранит. 

Докладва: Мануела Делчева – зам.-кмет на общината 
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17. Промяна в Постоянните комисии по „Устройство на територията, 

земеделие, гори и екология” и „Предотвратяване и установяване на конфликт на 

интереси и нормативна уредба” към Общински съвет Братя Даскалови. 

Докладва: Петко Михайлов – председател на ОбС 

 

18. Избор на представляващ Община Братя Даскалови в колективния върховен 

и колективния управителен орган на Сдружение с нестопанска цел „Местна 

инициативна група Брезово, Братя Даскалови“. 

Докладва: Петко Михайлов – председател на ОбС 

 

 

Други предложения и допълнения не се направиха и ОбС прие следния 

 

ДНЕВЕН РЕД: 

 

1. Предсрочно прекратяване на пълномощията на Таньо Тотев Танев  и 

полагане клетва по чл.32, ал.1 от ЗМСМА от Никола Вълев Будаков. 

Докладва: Петко Михайлов – председател на ОбС  

 

2. Одобряване бюджетна прогноза на община Братя Даскалови за периода 

2017-2019 година за постъпленията от местни приходи и разходите за местни дейности. 

                   Докладва: Иван Танев – кмет на общината 

 

3. Приемане на годишния финансов отчет за 2015 г. на „Тържище село 

Плодовитово” ЕООД. 

Докладва: Петко Михайлов – председател на ОбС 

 

4. Кандидатстване за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ от 

Националния Доверителен ЕкоФонд за извършване на ремонтни дейности, свързани с 

повишаване на енергийната ефективност на Административната сграда на Община 

Братя Даскалови. 

Докладва: Иван Танев – кмет на общината 

 

5. Поправка на очевидна фактическа грешка, допусната в текстовата част на 

Решение № 26, взето с протокол № 3 от 22.12.2015 г. на Общински съвет Братя 

Даскалови за разрешаване изработването на ПУП-ПРЗ /План за регулация и 

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

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

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

регулация/ на част от улица между осови точки 144 и 150 по плана на село Мирово, 

Община Братя Даскалови. 

 Докладва: Иван Танев – кмет на общината 

 

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

Докладва: Петко Михайлов – председател на ОбС  

 

7. Отпускане на еднократна финансова помощ на Марийка Атанасова 

Тодорова от с. Партизанин. 

Докладва: Петко Михайлов – председател на ОбС  
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8. Отпускане на еднократна финансова помощ на Ангел Иванов Илиев от с. 

Оризово. 

Докладва: Петко Михайлов – председател на ОбС 

 

9. Отпускане на еднократна финансова помощ на Албена Асенова Щилянова 

от с. Черна гора. 

Докладва: Петко Михайлов – председател на ОбС 

 

10. Отпускане на еднократна финансова помощ на Христо Иванов Христов от 

с. Братя Даскалови. 

Докладва: Петко Михайлов – председател на ОбС 

 

11. Учредяване на право на строеж на „Ритон” – 2008” ООД гр. Чирпан с ЕИК 

200116697. 

Докладва: Иван Танев – кмет на общината 

 

12. Актуализиране на Програмата за управление и разпореждане с общинска 

собственост през 2016 година на община Братя Даскалови. 

Докладва: Галина Радева – зам.-кмет на общината 

 

13. Отдаване под аренда на общинска земеделска земя в землището на с. Кольо 

Мариново, с. Долно Ново село и с. Сърневец на явен публичен търг. 

Докладва: Галина Радева – зам.-кмет на общината 

 

14. Разрешение за изработване на проект за подробен устройствен план(ПУП-

ПЗ) за ПИ № 023023, местност „Ванговия кладенец” в землището на с. Черна гора, 

община Братя Даскалови. 

Докладва: Галина Радева – зам.-кмет на общината 

 

15. Разрешение за изработване на проект за ПУП – Парцеларен план за линеен 

обект: Подземна тръба(водопровод) за водовземане от съоръжение в реката до рибарник 

в ПИ №011043 местност  „Високият бряг” в землището на с. Братя Даскалови. 

Докладва: Галина Радева – зам.-кмет на общината 
 

16. Прекратяване на съсобственост на община Братя Даскалови чрез продажба 

на част от имот в с. Гранит. 

Докладва: Мануела Делчева – зам.-кмет на общината 

 

17. Промяна в Постоянните комисии по „Устройство на територията, 

земеделие, гори и екология” и „Предотвратяване и установяване на конфликт на 

интереси и нормативна уредба” към Общински съвет Братя Даскалови. 

Докладва: Петко Михайлов – председател на ОбС 

 

18. Избор на представляващ Община Братя Даскалови в колективния върховен 

и колективния управителен орган на Сдружение с нестопанска цел „Местна 

инициативна група Брезово, Братя Даскалови“. 

Докладва: Петко Михайлов – председател на ОбС 
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В гласуването участваха 12 общински съветници, от които със „за” – 12, 

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

 

ТОЧКА ПЪРВА 
 

Предсрочно прекратяване на пълномощията на Таньо Тотев Танев  и полагане 

клетва по чл.32, ал.1 от ЗМСМА от Никола Вълев Будаков. 

Докладва: Петко Михайлов – председател на ОбС  

 

Петко Михайлов – председател на ОбС информира съветниците, че ОИК Братя 

Даскалови е приела решение за предсрочно  прекратяване пълномощията на Таньо 

Тотев Танев  и с Решение № 144-МИ,25.03.2016 г. е избран Никола Вълев Будаков - 

общински съветник от листата на ПП БСП. 

Пълномощията на общинския съветник възникват от деня на полагане на 

клетва по чл. 32, ал.1 от ЗМСМА и в  тази връзка председателят на ОбС покани Никола 

Вълев Будаков да стане на крака и повтори след него клетвата: 

 

„Заклевам се в името на Република България да спазвам Конституцията и 

законите на страната и във всичките си действия да се ръководя от интересите на 

гражданите от община Братя Даскалови и да работя за тяхното благоденствие. Заклех 

се.” 

Положилият клетва подписа клетвеният лист, с което официално встъпи в 

мандата си. 

 

ТОЧКА ВТОРА 

 

Одобряване бюджетна прогноза на община Братя Даскалови за периода 2017-

2019 година за постъпленията от местни приходи и разходите за местни дейности. 

                   Докладва: Иван Танев – кмет на общината 

 

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

председател на комисията по „Икономическо  и финансово развитие, европейски 

проекти”, която разясни, че  съгласно Закона за публичните финанси  и  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, Кмета на общината внася за одобряване  в Общински съвет 

бюджетната прогноза за местните дейности на общината за периода 2017-2019 година 

Местните приходи се планират на база на реалистична оценка  и анализ на 

събираемостта през последните няколко години, която следва да се съобрази с  

приетата от Общински съвет Наредба по чл.1, ал.2 от   Закона за местните данъци и 

такси. Като база за разработване на трансферите за местни дейности и целевата 

субсидия за капиталови разходи за периода 2017-2019 година се залагат одобрените със 

Закона за държавния бюджет за 2016 година размери.  

Приходната част е формирана както следва: 

 

№ Наименование на приходите Прогноза  2017 

год. 

 лв. 

Прогноза 

2018 год. 

лв. 

Прогноза 

2019 год. 

лв. 

1 Местни приходи 1148200 1148200 1155200 

2 Трансфери 1105900 1105900 1105900 
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 Общо приходи 2254100 2254100 2261100 

 

Разходната  част  по бюджетната прогноза 2017-2019 година се ограничава  до 

размера на реалистичната оценка на собствените приходи и трансферите от другите 

бюджети, като не се допуска планирането на разходи, срещу които няма обезпечени 

очаквани постъпления.  Прогнозата се разработва в  съответствие с решение  на 

Министерски съвет и на Закона за държавния бюджет на Република България за 2016 

година,  при  спазване на приоритетите и потребностите на местната общност. 

Прогнозата е разработена по групи и по  основни показатели както следва: 

 

№ Бюджетни групи Прогноза 

2017 год.  

лв. 

Прогноза 

2018 год. 

лв. 

Прогноза 

2019 год. 

лв. 

1 Изпълнителни и законодателни 

органи 

575200 570200 570200 

2 Образование 273600 285800 277300 

3 Програми, дейности и служби 

по социалното подпомагане и 

заетостта 

282400 272400 272400 

4 Жилищно строителство, 

благоустройство и комунално 

стопанство 

340050 341850 343350 

5 Опазване на околната среда 327200 327200 327300 

6 Почивно дело 16530 16200 16600 

7 Физкултура и спорт 20440 20450 20350 

8 Култура 14370 14170 14370 

9 Транспорт и съобщения 210000 210000 210000 

10 Други дейности по 

икономиката 

61050 61750 61450 

 Общо разходи 2120840 2120020 2113320 

 

Други изказвания не се направиха и ОбС взе следното 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 81 

 

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

Министерство на финансите   БЮ 1/ 2016 година  и  чл. 83, ал.2 от Закона за 

публичните финанси: 

  

1. Одобрява средносрочната бюджетна прогноза за периода 2017– 2019 година 

за местните дейности в Община Братя Даскалови по : 

                 - Приходите       -   Приложение 1 

                 - Разходите         -   Приложение 2 

 

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

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

 

ТОЧКА ТРЕТА 
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Приемане на годишния финансов отчет за 2015 г. на „Тържище село 

Плодовитово” ЕООД. 

Докладва: Петко Михайлов – председател на ОбС 

 

Петко Михайлов – председател на ОбС каза, че на 16.03.2016г. в село 

Плодовитово е проведено Общо събрание на съдружниците на „Тържище с. 

Плодовитово” ЕООД, където са взети решения по внесените от управителя материали и 

прочете проекта за решение. 

 

Георги Колев – общински съветник предложи т. 3 от предложеното решение от 

г-н Михайлов да остане в същия вид, т. е. да не се отчислява дивидент за Община Братя 

Даскалови.  Печалбата на дружеството за 2015 г. да бъде използвана за бъдещото 

строителство на територията на тържището и пазара. При необходимост от средства за 

общината кмета да внесе докладна записка, която ще бъде разгледана и взето решение. 

 

Катя Иванова – общински съветник каза, че на Общото събрание на 

тържището е приет годишния финансов отчет за 2015 г., а  предложението за  

дивидента не е прието. На  проведеното Общо събрание г-н Михайлов предложил 

гласуването на дивидента да се отложи и разгледа отново на заседанието на комисиите 

н сесията на Общински съвет. В гласувания дневен ред на сесията отново е включена 

само т. 2 за приемане годишния финансов отчет за 2015 г. на „Тържище село 

Плодовитово” ЕООД. В докладната записка от г-н Михайлов  е разписано, че Общото 

събрание е взело решение да не се отчислява дивидент за Община Братя Даскалови и 

всички са гласували със „за”, което противоречи на взетото на Общото събрание 

решение и е подменен вота на целия Общински съвет. „Никой не Ви дава право да ми 

подменяте вота, къде е устава на дружеството, към поканата защо липсваше отчета за 

2015 г. на тържището, няма приложен и Правилник за организацията, дейността, 

вътрешния ред и охраната на пазара на производителите и стоковото тържище” – 

допълни г-жа Иванова. „Дневният ред се изготвя и подписва от председателя на 

Общински съвет. В него е включена само точка „Приемане на годишния финансов отчет 

за 2015 г. на „Тържище село Плодовитово” ЕООД”, т. е. няма съответствие от 

внесената от председателя докладна записка и дневния ред. Може ли да се разглежда 

докладна и да се вземе решение, която не е включена в дневния ред”? 

 

Йордан Тенчев – секретар на общината отговори, че на сесията се разглеждат 

само въпроси, включени в дневния ред, в противен случай решението ще падне след 

контрол от Областна администрация. 

 

Кольо Колев – управител на тържището поясни, че в момента се разглежда 

отчета за финансовото състояние на тържището за 2015 г. 

 

Петко Михайлов – председател на ОбС предложи да се гласува само първа 

точка от внесената докладна записка, включена като т. 3 в приетия дневен ред: 

- Приемане на годишния финансов отчет за 2015 г. на „Тържище село 

Плодовитово” ЕООД. 

 

Други изказвания не се направиха и ОбС взе следното 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 82 
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На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 23 от ЗМСМА, във връзка с чл. 137, ал. 1, т. 

3 и т. 5 от Търговския закон, чл. 8, ал. 1, т. 10, т. 12, т. 13, т. 20 и т 22 от Учредителния 

акт на „Тържище с. Плодовитово” ЕООД и чл. 19, ал. 1, т. 3, т. 5 и т. 10, чл. 21, ал. 6 и 

чл. 49, ал. 1 и ал. 2 от Наредбата за упражняване на правата на собственост на Община 

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

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

Общински съвет Братя Даскалови реши: 

- Приема годишния финансов отчет за 2015 г. на „Тържище село 

Плодовитово” ЕООД. 

 

Гласуваха поименно: 

1. Петко Михайлов Михайлов – „за” 

2. Катя Иванова Иванова – „въздържал се” 

3. Георги Минков Колев – „за” 

4. Иван Пенев Пенчев – „за” 

5. Стойка Минчева Василева – „за” 

6. Иван Петров Иванов – „за” 

7. Таньо Стоянов Стоянов – „за” 

8. Никола Вълев Будаков – „въздържал се ” 

               9. Стоян Колев Вълчев – „за” 

             10. Спас Запрянов Пеев – „за” 

             11. Иван Димитров Жеков – „въздържал се” 

             12. Радка Стоилова Караджова – „въздържал се” 

 

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

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

. 

ТОЧКА ЧЕТВЪРТА 

 

Кандидатстване за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ от 

Националния Доверителен ЕкоФонд за извършване на ремонтни дейности, свързани с 

повишаване на енергийната ефективност на Административната сграда на Община 

Братя Даскалови. 

Докладва: Иван Танев – кмет на общината 
  

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

председател на комисията по „Икономическо  и финансово развитие, европейски 

проекти”, която поясни, че със Заявление за проявен интерес за финансиране на проект 

Националния доверителен екофонд е одобрил проект „Основно обновяване и 

въвеждане на енергоефективни мерки посредством енергия от възобновяеми 

източници в сградата на общинска администрация в УПИ XXVIII-874 за КОО, кв. 

89 по плана на с. Братя Даскалови, Община Братя Даскалови“. Проектът предвижда 

изпълнение на пакет от енергоспестяващи мерки – топлоизолация на покрив, подмяна 

на дограма, топлоизолация на стени, изграждане на фотоволтаична система на покрива. 

Налице е пълна техническа готовност за изпълнение на проекта – обследване за 

енергийна ефективност и одобрен инвестиционен проект. Съгласно Инвестиционната 

програма за климата към Националния доверителен екофонд допустими за 

кандидатстване са общински администрации. С Решение № 519 от 25.09.2014 г. 

Общински съвет Братя Даскалови е дал съгласие за кандидатстване и е одобрил сума за 
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съфинансиране. Поради липса на осигурено финансиране от страна на Националния 

доверителен екофонд до преди няколко месеца не се одобряваха формуляри за 

кандидастване (втория етап от кандидатстване) по нови проекти. С оглед на това, че 

във взетото решение през 2014 г. са предвидени единствено разходи за строително-

монтажни работи, а НДЕФ в своите указания изрично е посочила, че допустими за 

кандидатстване и финансирани са и разходи за авторски надзор, строителен надзор и 

инвеститорски контрол, считаме, че е редно тези разходи да бъдат включени към 

проекта и да се поиска финансиране и за тях. Община Братя Даскалови е подготвила 

проектното предложение, като размера на средствата, за които ще се кандидатства 

включват СМР, авторски надзор, строителен надзор и инвеститорски контрол.  

Според правилата на НДЕФ, за сключване на окончателен договор за 

предоставяне на финансова помощ е необходимо да се представят: 

- енергиен одит; 

- пълен технически проект с разрешение за строеж; 

- пълен формуляр за кандидатстване; 

- решение на компетентен орган за налични 15% съфинансиране. 

Във връзка с финансирането на проекти пред НДЕФ и по-точно проекти, 

свързани с повишаване на енергийната ефективност в сгради (изолация на външни 

стени, изолация на покрив, подмяна на дограма, енергоспестяващи мерки (ЕСМ) по 

осветление, ЕСМ по прибори за измерване, контрол и управление, настройки, вкл. 

„температура с понижение”, ЕСМ по сградни инсталации, соларни инсталации на 

сгради, други) и намерението на Община Братя Даскалови да кандидатства с цел 

ремонт на Административна сграда и повишаване на енергийната ефективност на  

сградата като предпоставка за осигуряване по-високо качество на живот и нови 

възможности за социално и културно развитие на общността, моля да се запознаете със 

следното: 

Начини и размер на финансиране: 

Безвъзмездно финансиране на определен процент от общия размер на 

инвестиция, като за отделните типове бенефициенти този процент е както следва: 

• За публични институции и НПО финансирането може да достига, но 

зависи от волята на купувача, до 85% от инвестиционните разходи. 

След одобрението на заявлението за интерес, Националния Доверителен 

ЕкоФонд покани с официално писмо Община Братя Даскалови да подаде Формуляр за 

кандидатстване, пълен работен проект с разрешение за строеж, енергиен одит, Решение 

на Общински съвет за осигуряване на съфинансиране на проекта в размер на 15% от 

неговата стойност и всички придружителни документи 

 

Други изказвания не се направиха и ОбС взе следното 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 83 

 

На основание чл. 21, ал.1, т.23 и чл.21, ал.2 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация, Общински съвет Братя Даскалови реши: 

 

1. Отменя Решение № 519/25.09.2014 г. на Общински съвет Братя 

Даскалови. 

2. Дава съгласие община Братя Даскалови да кандидатства за финансиране с 

проект „Основно обновяване и въвеждане на енергоефективни мерки посредством 

енергия от възобновяеми източници в сградата на общинска администрация в УПИ 
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XXVIII-874 за КОО, кв. 89 по плана на с. Братя Даскалови, Община Братя Даскалови“ 

по Инвестиционната програма за климата към Националния доверителен екофонд 

(НДЕФ). 

3.  Декларира, че при одобряване на формуляра за кандидатстване от НДЕФ, 

необходимото съфинансиране в размер на 15% от общата стойност на проекта, но не 

повече от 98 300 /деветдесет и осем хиляди и триста/ лв. без ДДС (117 960 лв. с ДДС), 

ще бъде осигурено от собствени средства по бюджета на община Братя Даскалови или 

чрез поемане на дълг в съответствие с действащата нормативна уредба.  

               4. Упълномощава Кмета на Община Братя Даскалови – Иван Стоянов Танев да 

извърши всички необходими действия за осъществяване на взетото решение. 

 

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

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

 

ТОЧКА ПЕТА 

 

Поправка на очевидна фактическа грешка, допусната в текстовата част на 

Решение № 26, взето с протокол № 3 от 22.12.2015 г. на Общински съвет Братя 

Даскалови за разрешаване изработването на ПУП-ПРЗ /План за регулация и 

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

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

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

регулация/ на част от улица между осови точки 144 и 150 по плана на село Мирово, 

Община Братя Даскалови. 

 Докладва: Иван Танев – кмет на общината 
 

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

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

който поясни, че в Решение № 26 от 22.12.2015 г. на Общински съвет Братя Даскалови 

за разрешаване изработването на ПУП ПРЗ /План за регулация и застрояване/ за 

парцели в квартал 61, 62 и 63 по плана на село Мирово, всички собственост на „ЧИ 

ЕССЕ трейдинг“ ООД и ПУР /план за улична регулация/ на част от улица между осови 

точки 144 и 150 по плана на село Мирово е допусната очевидна фактическа грешка – 

пропуснат е един от парцелите в квартал 61, а именно парцел VII в кв. 61 на село 

Мирово, община Братя Даскалови.    

В тази връзка правя предложение Общински съвет Братя Даскалови да вземе 

решение за поправка на очевидната фактическа грешка в Решение № 26, взето с 

Протокол № 3 от 22.12.2015г. за разрешаване изработването на ПУП-ПРЗ /План за 

регулация и застрояване/ на УПИ VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV и УПИ XV в квартал 61 

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

плана на село Мирово и на УПИ I и УПИ II в квартал 63 на село Мирово и ПУР /план за 

улична регулация/ на част от улица между осови точки 144 и 150 по плана на село 

Мирово, община Братя Даскалови 

като текста:  

УПИ VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV и УПИ XV в квартал 61 

да се чете:  

УПИ VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV и УПИ XV в квартал 61 
 

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

№ 84 

 

На основание чл. 62, ал. 2 от АПК, чл. 21, ал. 1, т. 11 и ал. 2 от ЗМСМА и чл. 

124а, ал. 1 и ал. 5 от ЗУТ, Общински съвет Братя Даскалови реши: 

 

1. Допуска поправка на очевидна фактическа грешка в Решение № 26, взето с 

Протокол № 3 от 22.12.2015г. за разрешаване изработването на ПУП-ПРЗ /План за 

регулация и застрояване/ на УПИ VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV и УПИ XV в квартал 61 

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

плана на село Мирово, и на УПИ I и УПИ II в квартал 63 на село Мирово и ПУР /план 

за улична регулация/ на част от улица между осови точки 144 и 150 по плана на село 

Мирово, община Братя Даскалови 

като текста:  

УПИ VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV и УПИ XV в квартал 61 

да се чете:  

УПИ VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV и УПИ XV в квартал 61 

 

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

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

 

ТОЧКА ШЕСТА 

 

Отказ за изкупуване на съсобствен имот в 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 разясни, че e постъпило  предложение с Вх. № 10-00-113/17.03.2016 

година от Неделчо Тодоров Алтънов от гр.Чирпан за изкупуване от общината на 

собствената му жилищна сграда, построена върху общински парцел представляващ 

УПИ ІV416, кв.72, съгласно ПУП на с. Оризово, одобрен със Заповед № 126/04.10.1995 

година. Цената на сградата по предложението е за сумата от 3739,20 лева. 

Предложението пред Общината е направено съгласно императивните 

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

 

Други изказвания не се направиха и ОбС взе следното 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 85 

 

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

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

управление и разпореждане с общинско имущество отказва да изкупи от Неделчо 

Тодоров Алтънов от гр.Чирпан собствената му жилищна сграда, построена върху 

общински парцел, представляващ УПИ ІV-416, кв.72, съгласно ПУП на с.Оризово, 

одобрен със Заповед № 126/04.10.1995 година за предложената сума от 3739,20 лева. 
 

Гласуваха поименно: 

1. Петко Михайлов Михайлов – „за” 
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2. Катя Иванова Иванова – „за” 

3. Георги Минков Колев – „за” 

4. Иван Пенев Пенчев – „за” 

5. Стойка Минчева Василева – „за” 

6. Иван Петров Иванов – „за” 

7. Таньо Стоянов Стоянов – „за” 

8. Никола Вълев Будаков – „за” 

               9. Стоян Колев Вълчев – „за” 

             10. Спас Запрянов Пеев – „за” 

             11. Иван Димитров Жеков – „за” 

             12. Радка Стоилова Караджова – „за” 
 

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

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

      

ТОЧКА СЕДМА 

 

Отпускане на еднократна финансова помощ на Марийка Атанасова Тодорова 

от 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 разясни, че в Общински съвет Братя Даскалови е постъпило заявление 

с Вх. № 10-00-45/28.01.2016 г. от Марийка Атанасова Тодорова от с. Партизанин за 

отпускане на еднократна финансова помощ, необходима за поддържащо лечение на 

дясно око. 

На заседание на Общински съвет, проведено на 26.02.2016 г. беше направен 

отказ с мотивите, че същата получава пенсия от 130 лева, достатъчни за лечението и. 

На оперираното на 15.10.2014 г. дясно око е поставена леща, която е заплатила 

с пари назаем и все още не може да ги изплати. На 07.03.2016 г. отправи искане за 

отпускане на помощ от 50 лева. Средствата са и необходими за явяване на ТЕЛК за 

удължаване срока на отпуснатата пенсия, с която да погаси задълженията си. Допълни, 

че г-н Ганчо Танев – кмет на с. Партизанин предлага да не и се отпуска помощ. 

 

Петко Михайлов – председател на ОбС поясни, че на 30.03.2016 г. в 

канцеларията на Общински съвет са постъпили още два документа, доказващи 

здравословното състояние на жената. Освен това е приложено писмо, с което е обявена 

дата за явяване на ТЕЛК, а същата няма средства за пътни разходи и председателят на 

ОбС предлага да и се отпуснат 50 лева. 

 

Други изказвания не се направиха и ОбС взе следното 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 86 

 

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: 
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1. Дава съгласие за отпускане на еднократна финансова помощ в размер на 

50(петдесет) лева на Марийка Атанасова Тодорова от с. Партизанин за закупуване на 

лекарства. 

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

 

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

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

 

ТОЧКА ОСМА 

 

Отпускане на еднократна финансова помощ на Ангел Иванов Илиев от 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 разясни, че в Общински съвет Братя Даскалови е постъпила молба с 

Вх. № 10-00-116/17.03.2016 г. от Ангел Иванов Илиев от с. Оризово. В нея е описано 

състоянието в което се намира той – на 47 години, безработен, няма никакви средства 

за покриване на жизнено важни потребности. Желае да му бъде отпусната еднократна 

финансова помощ, необходима за подновяване на документа за самоличност. 

 

Други изказвания не се направиха и ОбС взе следното 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 87 

 

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 

50(петдесет) лева на Ангел Иванов Илиев от с. Оризово за подмяна на лична карта. 

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

 

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

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

 

ТОЧКА ДЕВЕТА 

 

Отпускане на еднократна финансова помощ на Албена Асенова Щилянова от 

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 разясни, че в Общинска администрация Братя Даскалови на 24.02.2016 

г. е постъпила молба от Асен Илиев Щилянов от с. Черна гора за отпускане на  

еднократна финансова помощ на майка му Албена Асенова Щилянова. Към  молбата не 

бяха приложени документи, доказващи неотложни здравни нужди и необходимост от 
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получаване на финансова помощ, за което с писмо с изх. № 10-00-111/14.03.2016 г. 

информирах г-н Щилянов. На 15.03.2016 г. към молбата бяха приложени епикриза от 

Клиника по Инфекциозни болести гр. Стара Загора и фактура за платена потребителска 

такса в размер на 58 лв. Албена Асенова Щилянова е на 43 години, до края на месец 

февруари 2016 г. е била личен асистент на болния си син, получавала е възнаграждение, 

но договора и вече е прекратен. 

Желае да и бъде отпусната  еднократна помощ за закупуване на лекарства за 

поддържащо лечение. 

 

Други изказвания не се направиха и ОбС взе следното 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 88 

 

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 

на50(петдесет) лева на Албена Асенова Щилянова от с. Черна гора за закупуване на 

лекарства. 

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

 

В гласуването участваха 12 общински съветници, от които със „за” – 7, 

„против” – 5, „ въздържал се” – 0. Приема се. 

 

ТОЧКА ДЕСЕТА 

 

Отпускане на еднократна финансова помощ на Христо Иванов Христов от 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 разясни, че в Общински съвет Братя Даскалови е постъпила молба с 

Вх. № 10-00-56/05.02.2016 г. от Христо Иванов Христов от с. Братя Даскалови, ул. „Нов 

живот” № 20. Желае да му бъде отпусната еднократна финансова помощ, необходима 

за лечение на 9-месечната му дъщеря Гергана Христова Христова. Детето страда от 

глаукома, извършена е операция, но се налагат консултативни прегледи при 

специалисти по очни болести в гр. София и Пловдив. 

Семейството има още едно дете. Живеят с месечна социална помощ и детските 

надбавки  в размер на 180 лева. Финансовата помощ е необходима за консултации при 

специалисти, закупуване на очила и поддържащо лечение. След проверка в МДТ е 

констатирано, че г-н Христов е длъжник на общината, не си е платил данъците. Освен 

това майката си е заминала в с. Найденово, заедно с децата. 

 

Други изказвания не се направиха и ОбС взе следното 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 89 
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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. Не дава съгласие за отпускане на еднократна финансова помощ на Христо 

Иванов Христов от с. Братя Даскалови. 

 

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

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

 

ТОЧКА ЕДИНАДЕСЕТА 

 

Учредяване на право на строеж на „Ритон” – 2008” ООД гр. Чирпан с ЕИК 

200116697. 

Докладва: Иван Танев – кмет на общината 

 

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

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

който поясни, че Община Братя Даскалови е собственик на УПИ І в кв.24а, отреден за 

„КОО” по плана на с.Оризово, одобрен със Заповед № 126/04.10.1995 година. В 

парцела съществуват няколко сгради на различни собственици. Сградите са 

единтифицирани  със самостоятелни  номера за всеки собственик. Собственикът на 

имот пл. № 941, представляващ масивна сграда с площ от 18.90 кв.м. е  „Ритон -  2008” 

ООД гр.Чирпан с ЕИК 200116697, съгласно нот.акт № 66/05.02.2016 година. По искане 

на представляващия дружеството „Ритон -  2008” ООД гр.Чирпан – Дора Стоянова 

Спасова е издадена скица-виза с указан начин на застрояване и определен размер за 

площ – 12 кв.м. 

 

Други изказвания не се направиха и ОбС взе следното 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 90 

 

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

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

разпореждане с общинско имущество актуализира Програмата   за управление и 

разпореждане с имоти общинска собственост на Община Братя Даскалови за 2016 

година като включва в точка VІІ: ОПИСАНИЕ НА ИМОТИТЕ, КОИТО 

ОБЩИНАТА ИМА НАМЕРЕНИЕ ДА ПРЕДЛОЖИ ЗА УЧРЕДЯВАНЕ НА 

ОГРАНИЧЕНИ ВЕЩНИ ПРАВА БЕЗ ТЪРГ - точка Б: 1. Учредяване на право на 

строеж върху 12 кв.м. в УПИ І, кв.24а, отреден за „КОО” по плана на с.Оризово. 

2. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.37, ал.4, т.4 от ЗОС, чл.48, ал.4, 

т.3 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско 

имущество на Община Братя Даскалови, във връзка с чл.182, ал.1 от ЗУТ, Общински 

съвет дава съгласието си за учредяване право на строеж върху площ от 12 кв.м. в УПИ І 

в кв.24а по плана на с.Оризово, одобрен със Заповед № 126/04.10.1995 година на 

„Ритон -  2008” ООД гр.Чирпан с ЕИК 200116697, представлявано от  Дора Стоянова 

Спасова, собственик на заварена в парцела масивна сграда, съгласно нот.акт № 

66/05.02.2016 година на Нотариус с Рег. № 090 и район на действие – Районен съд 
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гр.Чирпан на цена от 60.00 лева, съгласно изготвена оценка на лицензиран оценител.  

 

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. Иван Петров Иванов – „за” 

7. Таньо Стоянов Стоянов – „за” 

8. Никола Вълев Будаков – „за” 

               9. Стоян Колев Вълчев – „за” 

             10. Спас Запрянов Пеев – „за” 

             11. Иван Димитров Жеков – „за” 

             12. Радка Стоилова Караджова – „за” 

 

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

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

 

ТОЧКА ДВАНАДЕСЕТА 

 

Актуализиране на Програмата за управление и разпореждане с общинска 

собственост през 2016 година на община Братя Даскалови. 

Докладва: Галина Радева – зам.-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 каза, че Община Братя Даскалови е собственик 

на имоти: 

1. Имот  № 042012  - Овощна градина от V-та категория в местността 

„Бакаджика” с площ от 23,956 дка по КВС на с.Долно Ново сел. 

2. Имот № 068080 –  Овощна градина от VІІ-ма категория в местността 

„Фалджийката” с площ от 1,199 дка по КВС на с.Кольо Мариново.  

3. Имот № 059004  – Овощна градина  от V-та категория в местността „Долен 

айкън” с площ от 5,999 дка по КВС на с.Сърневец. 

4. Имот № 059008  – Овощна градина  от V-та категория в местността „Долен 

айкън” с площ от 12,763  дка по КВС на с.Сърневец. 

 

Други изказвания не се направиха и ОбС взе следното 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 91 

 

І. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.8, ал.9 от ЗОС,  във връзка с 

чл.6, ал.1 от Наредбата за реда за управление  и разпореждане с общинско имущество 

на Община Братя Даскалови актуализира Програмата за управление и разпореждане с 

общинска  собственост през 2016 година на община Братя Даскалови като включва: В 

точка V. ОПИСАНИЕ НА ИМОТИТЕ, КОИТО ОБЩИНАТА ИМА НАМЕРЕНИЕ 

ДА ПРЕДЛОЖИ ПОД АРЕНДА НА ПУБЛИЧЕН ТЪРГ – буква Б. За които 

предстои откриване на процедура, нови точки: 
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8. Имот  № 042012  - Овощна градина от V-та категория в местността 

„Бакаджика” с площ от 23,956 дка по КВС на с. Долно Ново село на първоначална 

тръжна цена от 50.00 лева на декар годишна арендна вноска. 

9. Имот № 068080 –  Овощна градина от VІІ-ма категория в местността 

„Фалджийката” с площ от 1,199 дка по КВС на с. Кольо Мариново на първоначална 

тръжна цена от 50.00 лева на декар годишна арендна вноска. 

10. Имот № 059004  – Овощна градина  от V-та категория в местността „Долен 

айкън” с площ от 5,999 дка по КВС на с.Сърневец на първоначална тръжна цена от 

50.00 лева на декар годишна арендна вноска. 

11. Имот № 059008  – Овощна градина  от V-та категория в местността „Долен 

айкън” с площ от 12,763  дка по КВС на с.Сърневец на първоначална тръжна цена от 

50.00 лева на декар годишна арендна вноска. 

 

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. Иван Петров Иванов – „за” 

7. Таньо Стоянов Стоянов – „за” 

8. Никола Вълев Будаков – „за” 

               9. Стоян Колев Вълчев – „за” 

             10. Спас Запрянов Пеев – „за” 

             11. Иван Димитров Жеков – „за” 

             12. Радка Стоилова Караджова – „за” 

 

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

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

 

ТОЧКА  ТРИНАДЕСЕТА 

 

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

Мариново, с. Долно Ново село и с. Сърневец на явен публичен търг. 

Докладва: Галина Радева – зам.-кмет на общината 

 

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

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

който поясни, че Община Братя Даскалови е собственик на имоти: 

1. Имот  № 042012  - Овощна градина от V-та категория в местността 

„Бакаджика” с площ от 23,956 дка по КВС на с. Долно Ново село. 

2. Имот № 068080 –  Овощна градина от VІІ-ма категория в местността 

„Фалджийката” с площ от 1,199 дка по КВС на с. Кольо Мариново  

3. Имот № 059004  – Овощна градина  от V-та категория в местността „Долен 

айкън” с площ от 5,999 дка по КВС на с.Сърневец 

4. Имот № 059008  – Овощна градина  от V-та категория в местността „Долен 

айкън” с площ от 12,763  дка по КВС на с. Сърневец, които са включени в  Програмата 

за управление и разпореждане на общински имоти през 2016 година на Община Братя 

Даскалови в точка V.Б. 8, 9, 10 и  11  - за отдаване под аренда на публичен търг . 
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Други изказвания не се направиха и ОбС взе следното 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 92 

 

І. На основание чл.21, ал.1 т.8 от ЗМСМА, чл.24а, ал.5, от ЗСПЗЗ,  във връзка с 

чл.5, ал.1 от Наредбата за стопанисване и управление на земеделските земи от ОПФ на 

Община Братя Даскалови, Общински съвет дава съгласието си за предоставяне под 

аренда за срок 20 години на публичен търг следните имоти: 

1. Имот  № 042012  - Овощна градина от V-та категория в местността 

„Бакаджика” с площ от 23,956 дка по КВС на с. Долно Ново село на първоначална 

тръжна цена от 50.00 лева на декар годишна арендна вноска. 

2. Имот № 068080 –  Овощна градина от VІІ-ма категория в местността 

„Фалджийката” с площ от 1,199 дка по КВС на с.Кольо Мариново на първоначална 

тръжна цена от 50.00 лева на декар годишна арендна вноска. 

3. Имот № 059004  – Овощна градина  от V-та категория в местността „Долен 

айкън” с площ от 5,999 дка по КВС на с.Сърневец на първоначална тръжна цена от 

50.00 лева на декар годишна арендна вноска. 

4. Имот № 059008  – Овощна градина  от V-та категория в местността „Долен 

айкън” с площ от 12,763  дка по КВС на с.Сърневец на първоначална тръжна цена от 

50.00 лева на декар годишна арендна вноска. 

ІІ. Упълномощава кмета на общината да проведе търга и сключи договори със 

спечелилите търга контрагенти, считано от 01.10.2016 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. Иван Петров Иванов – „за” 

7. Таньо Стоянов Стоянов – „за” 

8. Никола Вълев Будаков – „за” 

               9. Стоян Колев Вълчев – „за” 

             10. Спас Запрянов Пеев – „за” 

             11. Иван Димитров Жеков – „за” 

             12. Радка Стоилова Караджова – „за” 

 

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

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

 

ТОЧКА ЧЕТИРИНАДЕСЕТА 

 

Разрешение за изработване на проект за подробен устройствен план(ПУП-ПЗ) 

за ПИ № 023023, местност „Ванговия кладенец” в землището на с. Черна гора, община 

Братя Даскалови. 

Докладва: Галина Радева – зам.-кмет на общината 

 

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

председател на комисията по „Устройство на територията, земеделие, гори и екология”, 
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който поясни, че във връзка с подадено заявление № Т-108/16.02.2016 г. от „Теленор 

България (Космо България Мобайл)”ЕАД, чрез пълномощник инж. Венцислав 

Чудомиров Антов с пълномощно с рег..№ 19776/24.11.2015 г, с адрес за 

кореспонденция гр. София, бул. „Цариградско шосе” № 131, ет.7, офис 724 за 

допускане на ПУП-ПЗ (план за застрояване) във връзка с процедура за трайното 

уреждане ползването на земеделската земя за неземеделски нужди за част от ПИ 

023023 в землището на с. Черна гора за обект: „Мобилна телекомуникационна базова 

станция  № 3223”. Представено е Писмо от РИОСВ-Стара Загора от 03.02.2016г.; 

Техническо задание за изработване на ПУП-ПЗ; Скица-проект на ПИ 023023; н.а №159, 

т.VІ, д.1147 от 2005г.; Разрешение за ползване № СТ-12-409/29.06.2006г. и 

Пълномощно. 

       

 Други изказвания не се направиха и ОбС взе следното 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 93 

 

На основание чл. 21, ал.1, т. 11 от ЗМСМА, във връзка с чл.109, ал.1 и ал.3, т.7, 

чл. 110, ал.1 т.3, ал.2, ал.3 и по реда на чл. 125 ал.1 и ал.7, и чл. 124а, ал.1 от Закона за 

устройство на територията. 

 

1. Общински съвет Братя Даскалови разрешава  изработването на ПУП - ПЗ     

(подробен устройствен план – план за застрояване) във връзка с процедура за трайното 

уреждане ползването на земеделската земя за неземеделски нужди за част от ПИ 

023023 в землището на с. Черна гора за обект: „Мобилна телекомуникационна базова 

станция  № 3223”. 

 2.  Общински съвет Братя Даскалови приема Представеното  Техническо 

задание за ПУП ПЗ на ПИ 023023 в землището на с. Черна гора за обект: „Мобилна 

телекомуникационна базова станция  № 3223”. 

3. 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. 

 

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

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

 

ТОЧКА ПЕТНАДЕСЕТА 

 

Разрешение за изработване на проект за ПУП – Парцеларен план за линеен 

обект: Подземна тръба(водопровод) за водовземане от съоръжение в реката до рибарник 

в ПИ №011043 местност  „Високият бряг” в землището на с. Братя Даскалови. 

Докладва: Галина Радева – зам.-кмет на общината 
 

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

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

който поясни, че    във връзка с подадено заявление № Т-203/21.03.2016 г. от Христо 

Колев Милев, с адрес с.Братя Даскалови, ул. „Незабравка” № 1 за допускане на ПУП-

Парцеларен план за линеен обект: Подземна тръба(водопровод) за водовземане от 

съоръжение в реката до рибарник в ПИ №011043 местност „Високият бряг” в 

землището на с. Братя Даскалови е необходимо разрешение за изработване на проект за 

ПУП. 
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Други изказвания не се направиха и ОбС взе следното 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 94 
        
1. На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА и по реда на чл. 124а, ал.1 и ал.5 и 

чл.124б, ал.1, 2 и 4 от ЗУТ,  Общински съвет Братя Даскалови разрешава  изработването 

на подробен устройствен план – парцеларен план за обект: Подземна тръба(водопровод) 

за водовземане от съоръжение в реката до рибарник в ПИ №011043 местност  „Високият 

бряг” в землището на с. Братя Даскалови, преминаващ през ПИ 679 и 715- полски 

пътища и ПИ 011007; 011011 и 011030-имоти за земеделско ползване в землището на с. 

Братя Даскалови, общ. Братя Даскалови. 

 

2. Общински съвет Братя Даскалови приема Представеното  Инвестиционно  

Предложение –  задание от Инвеститора за изграждане на  линеен обект. 

3. 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. 

 

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

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

 

ТОЧКА ШЕСТНАДЕСЕТА 

 

Прекратяване на съсобственост на община Братя Даскалови чрез продажба на 

част от имот в с. Гранит. 

Докладва: Мануела Делчева – зам.-кмет на общината 

 

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

председател на комисията по „Икономическо  и финансово развитие, европейски 

проекти”, която разясни, че Община Братя Даскалови е собственик на 558/3158 идеални 

части от УПИ V-543 в кв.74 по плана на с.Гранит. Съсобственик с общината е 

„ЕВРОЦИНК" ЕООД гр. Пловдив с ЕИК 200475846, със собственост 2600/3158 

идеални части от УПИ V-543 в кв. 74 по плана на с. Гранит. Този имот е обособен като 

съсобствен след разгледан ПУП - ПР на експертен съвет на общината и одобрен със 

Заповед № 313/02.09.2015 година на Кмета на община Братя Даскалови. 

Тъй като по-голямата част от имота е собственост на „ЕВРОЦИНК" ЕООД гр. 

Пловдив, дружеството е поискало да прекрати съсобствеността, като изкупи дяла на 

общината със Заявление с Вх. № 53-00-382/12.11.2015 година. На базата на това искане 

е изготвена оценка на имота от лицензиран експерт, която възлиза на 9 480 лева за 

целия имот. Данъчната оценка на частта на общината в размер на 558 кв.м. е 1058.00 

лева. 

Антоний Димитров – кмет на с. Гранит поясни, че имота се намира до сградата  

Винпрома в селото, представлява „джобове на края на улицата” и предлага да се 

прекрати съсобствеността. 

 

Други изказвания не се направиха и ОбС взе следното 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 95 

 



 20 

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.36, ал.1, т.2 от ЗОС, във връзка с 

чл.54, ал.1, т.3 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с 

общинско имущество на Община Братя Даскалови, Общински съвет Братя Даскалови 

реши: 

1. Дава съгласието си за прекратяване на съсобственост между Община Братя 

Даскалови и „ЕВРОЦИНК” ЕООД гр.Пловдив с ЕИК 200475846 в УПИ V-543 в кв. 74 

по плана на с. Гранит чрез продажба на частта на общината от 558/3158 идеални части 

на „ЕВРОЦИНК” ЕООД гр.Пловдив на цена от 1 674.00 лева без ДДС. 

2. На основание чл.36, ал.3 от ЗОС упълномощава кмета на община Братя 

Даскалови да издаде заповед и сключи договор за прекратяване на съсобствеността, 

чрез продажба на частта на общината в имота. 

 

Гласуваха поименно: 

1. Петко Михайлов Михайлов – „за” 

2. Катя Иванова Иванова – „за” 

3. Георги Минков Колев – „за” 

4. Иван Пенев Пенчев – „за” 

5. Стойка Минчева Василева – „за” 

6. Иван Петров Иванов – „за” 

7. Таньо Стоянов Стоянов – „за” 

8. Никола Вълев Будаков – „за” 

               9. Стоян Колев Вълчев – „за” 

             10. Спас Запрянов Пеев – „за” 

             11. Иван Димитров Жеков – „за” 

             12. Радка Стоилова Караджова – „за” 

 

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

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

 

ТОЧКА СЕДЕМНАДЕСЕТА 

 

Промяна в Постоянните комисии по „Устройство на територията, земеделие, 

гори и екология” и „Предотвратяване и установяване на конфликт на интереси и 

нормативна уредба” към Общински съвет Братя Даскалови. 

Докладва: Петко Михайлов – председател на ОбС 

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

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

интереси и нормативна уредба”, който поясни, че в деловодството на Общински съвет 

Братя Даскалови с Вх. № 10-00-126/25.03.2016 г. е постъпило решение № 144-МИ, 

25.03.2016 г. на ОИК Братя Даскалови, с което се прекратяват пълномощията на Таньо 

Тотев Танев   и се обявява за избран Никола Вълев Будаков от листата на ПП БСП. 

Таньо Тотев Танев   е избран да участва като член в Постоянните комисии по 

Устройство на територията, земеделие, гори и екология” и „Предотвратяване и 

установяване на конфликт на интереси и нормативна уредба”.  

Съгласно чл.28, ал. 1 и ал.3 от Правилника за организацията и дейността на 

Общински съвет Братя Даскалови, неговите комисии и взаимодействието му с 

общинската администрация - Мандат 2015 - 2019 г. членовете на постоянните комисии 

се избират от състава на общинските съветници с явно гласуване с обикновено 

мнозинство от общия брой на съветниците по предложение на председателя на 
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Общинския съвет. 

 

Други изказвания не се направиха и ОбС взе следното 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 96 

 

 

1. На основание чл.21, ал.1, т.1 и чл.48 от ЗМСМА, във връзка с чл.28, ал.1 и 

ал.3 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Братя Даскалови, 

неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация - Мандат 2015 - 

2019 г., приет с Решение № 5 от 22.12.2015 г. избира Никола Вълев Будаков - общински 

съветник от ПП БСП за член на Постоянните комисии по „Устройство на територията, 

земеделие, гори и екология” и „Предотвратяване и установяване на конфликт на 

интереси и нормативна уредба”. 

 

 

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

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

 

ТОЧКА ОСЕМНАДЕСЕТА 

 

Избор на представляващ Община Братя Даскалови в колективния върховен и 

колективния управителен орган на Сдружение с нестопанска цел „Местна инициативна 

група Брезово, Братя Даскалови“. 

Докладва: Петко Михайлов – председател на ОбС 

 

Петко Михайлов – председател на ОбС разясни, че СНЦ МИГ Брезово, Братя 

Даскалови реализира успешно през периода 2007-2013 г. проект по мярка -Управление 

на местни инициативни групи, придобиване на умения и постигане на обществена 

активност на съответната територия за местни инициативни групи в селските райони, 

прилагащи стратегии за местно развитие от Програмата за развитие на селските райони 

за периода 2007-2013г. За новият програмен период се прилага Наредба № 22 от 14 

декември 2015 г. за прилагане на подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на 

стратегии за водено от общностите местно развитие - на мярка 19 - Водено от 

общностите местно развитие „от Програмата за развитие на селските райони за периода 

2014 -2020г. и е необходимо да се определи представител на Община Братя Даскалови в 

колективния върховен и колективния управителен орган на Сдружение с нестопанска 

цел „Местна инициативна група Брезово, Братя Даскалови“. Съгласно чл. 28, ал. 1 от 

Закона за юридическите лица с нестопанска цел всеки член на общото събрание има 

право на един глас.  

 

Други изказвания не се направиха и ОбС взе следното 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 97 

 

На основание чл.21, ал.1, т. 15 от ЗМСМА, във връзка с членството на община 

Братя Даскалови в СНЦ „Местна инициативна група Брезово, Братя Даскалови”,  

Общински съвет Братя Даскалови реши: 
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1. Определя за представляващ Община Братя Даскалови в колективния 

върховен орган и в колективния управителен орган на СНЦ „Местна инициативна 

група Брезово, Братя Даскалови”: 

● Иван Стоянов Танев – Кмет на Община Братя Даскалови. 

 

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. Иван Петров Иванов – „за” 

7. Таньо Стоянов Стоянов – „за” 

8. Никола Вълев Будаков – „за” 

               9. Стоян Колев Вълчев – „за” 

             10. Спас Запрянов Пеев – „за” 

             11. Иван Димитров Жеков – „за” 

             12. Радка Стоилова Караджова – „за” 

 

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

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

 

 

След изчерпване на дневния ред заседанието бе закрито в 12.30 часа. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

ПРОТОКОЛИСТ:______________                     ПРЕДСЕДАТЕЛ ОбС__________                  

                  / Ж. ЖЕЛЕВА/       /П МИХАЙЛОВ/ 

 

 

 


