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ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БРАТЯ ДАСКАЛОВИ, ОБЛАСТ СТАРА ЗАГОРА 

 

 

 

П Р О Т О К О Л 

 

№ 7 

 

Днес, 27.04.2016 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 седмо заседание на 

Общински съвет Братя Даскалови, свикано с Покана № 7 от 20.04.2016 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. Видьо Видев – директор на дирекция „ФСДПИОПД” 

3. Росен Иванов - директор на дирекция „УТИСПП” 

4. Златка Атанасова – гл. специалист „Бюджет” 

5. Венета Иванова – гл. специалист „Общинска собственост” 

6. Кметове, кметски наместници и гости  

 

Председателят на Общински съвет съобщи, че съветниците са запознати с 

дневния ред и попита има ли други предложения? 

 

Спас Пеев – общински съветник предложи т. 13 с текст  „Съгласие за промяна на 

улична регулация между ОТ 170 – ОТ 150 и образуване на съсобствен имот в кв. 61 по 

плана на с. Мирово да отпадне от дневния ред, тъй като ще доведе до негативи в селото. 

 

Петко Михайлов – председател на Общински съвет подложи на гласуване 

направеното предложение от г-н Пеев. 

 

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

– 0, „ въздържал се” – 0. Приема се. 
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Други предложения и допълнения не се направиха и ОбС прие следния 

 

ДНЕВЕН РЕД: 

 

1. Отчет за изпълнение на  бюджета за периода 01.01.2015 – 31.12.2015 г. 

Докладва: Иван Танев – кмет на общината 

 

2. Одобряване на Годишен доклад за наблюдение на изпълнението за 2015 г. на 

Общински план за развитие на Община Братя Даскалови 2014-2020 г. 

                   Докладва: Иван Танев – кмет на общината 

 

3. Приемане на Общинска стратегия за развитие на социалните услуги в община 

Братя Даскалови 2016-2020 г. 

Докладва: Мануела Делчева – зам.-кмет на общината 

 

4. Приемане  на Общинска програма за закрила на детето в Община Братя 

Даскалови за 2016 година. 

Докладва: Мануела Делчева – зам.-кмет на общината 

 

5. Приемане на Годишен план за развитие на социалните услуги в община Братя 

Даскалови за 2017 година. 

Докладва: Мануела Делчева – зам.-кмет на общината 

 

6. Приемане отчета за дейността и финансовото състояние на читалищата в 

община Братя Даскалови за 2015 г. 

                   Докладва: Иван Танев – кмет на общината 

 

7. Отмяна на разпоредби от текстовата част на Наредба за разкопаване и 

възстановяване на техническата инфраструктура на територията на Община Братя 

Даскалови. 

 Докладва: Петко Михайлов – председател на ОбС  

 

8. Продажба на УПИ V в квартал 53 с площ от 868 кв. м по плана на с. Кольо 

Мариново – частна общинска собственост – прилежащ терен към жилищната сграда на 

Гено Русенов Генов. 

Докладва: Иван Танев – кмет на общината 

 

9. Учредяване на право на строеж на Божана Димитрова Благоева от гр. Чирпан. 

Докладва: Иван Танев – кмет на общината 

 

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

Парцеларен план за трасе на подземен ел. кабел по същ. земеделски общински път в 

землището на с. Горно Белево. 

Докладва: Иван Танев – кмет на общината 

 

11. Разрешение за изработване на проект за подробен устройствен план  за ПИ № 

025022, местност „Кара кория” в землището на с. Оризово. 

Докладва: Иван Танев – кмет на общината 
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12. Разрешение за изработване на проект за подробен устройствен план ПУП-ПЗ 

и Парцеларни планове за техническа инфраструктура/при нужда от такива/ за ПИ № 

007283, местност „В село” в землището на с. Партизанин. 

Докладва: Иван Танев – кмет на общината 

 

13. Учредяване на право на прокарване /сервитут/ на Напоителна система в 

масиви 58 и 59 по КВС на с. Съединение. 

Докладва: Галина Радева – зам.-кмет на общината 

 

14. Актуализиране на Програмата за управление и разпореждане с общинска 

собственост през 2016 година на община Братя Даскалови. 

Докладва: Галина Радева – зам.-кмет на общината 

 

15. Отдаване под аренда на общинска земеделска земя в землището на с. Долно 

Ново село и с. Горно Ново село на явен публичен търг. 

Докладва: Галина Радева – зам.-кмет на общината 

 

16. Разпределение на печалбата на „Тържище с. Плодовитово” ЕООД за 2015 г. 

Докладва: Петко Михайлов – председател на ОбС 

 

17. Определяне на минимална наемна цена за търговски площи на Стоковото 

тържище и на Пазара на производители. 

Докладва: Петко Михайлов – председател на ОбС 

 

18. Даване на съгласие за членство на „Тържище с. Плодовитово” ЕООД в 

„Българска асоциация на пазарите на пресни плодове и зеленчуци”, приемане на Проект 

за устав на сдружение с нестопанска цел „Българска асоциация на пазарите на пресни 

плодове и зеленчуци” и упълномощаване на Управителя на дружеството да представлява 

„Тържище с. Плодовитово” ЕООД в асоциацията 

Докладва: Петко Михайлов – председател на ОбС 

 

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

– 0, „ въздържал се” – 0. Приема се. 

 

ТОЧКА ПЪРВА 

 
Отчет за изпълнение на бюджета  за периода 01.01.2015 – 31.12.2015 г. 

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 докладната записка подробно е разгледана на заседание на 

комисиите на Общински съвет. Кметовете на населените места трябва да изготвят справки 

с искания за извършване на необходими дейности в населените им места и пожела да 

присъстват на заседанията на Общински съвет, на които се разглеждат стратегии, 

програми и планове за развитието на общината. 

 

 

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

№ 98 

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от Закона за местното самоуправление и местната 

администрация, във връзка с чл. 140, ал. 1 от Закона за публичните финанси  и чл. 44 от 

Наредба 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 отчета  за касово изпълнение на бюджета към 31.12.2015 година, както 

следва: 

1.1 По прихода    5149686 лв.      Приложение 1 

     1.2 По разхода     5149686 лв.      Приложение 2 

               2. Приема отчета на инвестиционната програма за 2015 година - Приложение 3. 

               3. Приема отчета за изпълнението на сметките за средства от Европейския съюз-

Приложение 4.  

               4. Приема отчета за състоянието на общинския дълг за 2015 година- Приложение 

5. 

 

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 – „против” 

             12. Радка Стоилова Караджова – „против” 

 

В гласуването участваха 12 общински съветници, от които със „за” – 10, „против” 

– 2, „ въздържал се” – 0. Приема се. 

 

Иван Жеков – общински съветник обясни отрицателния си вот с Приложение 3 

към внесената докладна записка, отнасящо се до укрепване на съществуваща 

административна сграда в с. Найденово и ремонт на улици /чакълиране/ на територията на 

общината. Допълни, че ще зададе въпроса си към кмета на общината. 

 

ТОЧКА ВТОРА 

 

Одобряване на Годишен доклад за наблюдение на изпълнението за 2015 г. на 

Общински план за развитие на Община Братя Даскалови 2014-2020 г. 

                   Докладва: Иван Танев – кмет на общината 

 

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

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

нормативна уредба”, който поясни, че съгласно разпоредбите на чл.23, т.4 от Закона за 

регионално развитие (ЗРР) и чл. 91, ал. 4 от Правилника за прилагане на ЗРР, Кмета на 
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общината представя за обсъждане и одобряване Годишен доклад за наблюдението на 

изпълнението на Общинския план за развитие на Община Братя Даскалови 2014-2020 г. 

 

Радка Караджова – общински съветник каза, че има несъответствие в основните 

обекти, реализирани през 2015 г., напр. в с. Сърневец населението на селото е закупило 

камери за видеонаблюдение, но те никога  не са работили. 

 

Петко Михайлов – председател на Общински съвет поясни, че в с. Сърневец са 

монтирани пет броя камери, но проблемът е в софтуера, повреден от гръмотевица. 

 

Галина Радева – зам.-кмет на общината поясни, че през 2015 г. са закупени 20 

камери, преди няколко дни е закупен и телевизор за видеонаблюдение, който се намира в 

полицията в гр. Чирпан. Планът за разпределение на камерите е на полицията, като идеята 

е да се следи потока на колите. 

 

Иван Жеков – общински съветник попита сезирани ли са фирмите, извършили 

ремонта на стадиона в с. Оризово  и пътя  за с. Голям дол за да си отстранят повредите? „В 

съблекалните на стадиона в с. Оризово има течове, стените са на „юфка”, терена е крив, а 

пътят е разцепен”. 

 

Галина Радева – зам.-кмет на общината поясни, че фирмите са запознати. 

 

Други изказвания не се направиха и ОбС взе следното 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 99 

На основание чл.21, ал.1, т.12 от ЗМСМА, чл.23, т.4 от ЗРР, чл.91, ал.3, ал. 4 и 

ал.7 от ППЗРР, Общински съвет Братя Даскалови реши: 

1. Одобрява Годишен доклад за наблюдение на изпълнението за 2015 г. на 

Общински план за развитие на Община Братя Даскалови 2014-2020 г. 

2. Възлага на Кмета на общината да предприеме необходимите действия 

относно организацията по предоставянето на копие от  доклада по т. 1 на Председателя на 

Областен съвет за развитие на Област Стара Загора. 

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

– 2, „ въздържал се” – 1. Приема се. 

 

ТОЧКА ТРЕТА 

 

Приемане на Общинска стратегия за развитие на социалните услуги в община 

Братя Даскалови 2016-2020 г. 

Докладва: Мануела Делчева – зам.-кмет на общината 

 

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

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

уредба”, който каза, че съгласно чл. 19, ал. 2  от Закона за социално подпомагане, 

Общинският съвет приема Стратегия за развитие на социалните услуги на общинско 

ниво, съгласувано със съответните дирекции „Социално подпомагане”. На 28.04.2016 г. 
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изтича срокът на приетата с Решение № 421/28.04.2011 г. на Общински съвет Братя 

Даскалови  Стратегия за развитие на социалните услуги в община Братя Даскалови 2011-

2016 г. Това налага ОбС да приеме Стратегия за периода 2016-2020 г. Във връзка с 

приемане на Областната стратегия за развитие на социалните услуги в област Стара 

Загора /2016-2020 г./ с Решение № 36 от 28.01.2016  ОбС Братя Даскалови прие Общински 

анализ на ситуацията и оценка на потребностите в община Братя Даскалови 2015 г., който 

бе изпратен на Областния управител. На базата на Анализите от всички общини  

Областният съвет за развитие в област Стара Загора съгласува Областната стратегия за 

развитие на социалните услуги (2016-2020 г.). Решението е взето на заседание на 

Областния съвет за развитие в област Стара Загора и е записано в протокол № 1/26.02. 

2016 г.  

Въз основа Областната стратегия е разработена Общинска стратегия за развитие на 

социалните услуги в община Братя Даскалови 2016-2020 г. 

  

Други изказвания не се направиха и ОбС взе следното 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 100 

 

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

администрация и чл. 19, ал. 2 от Закона за социално подпомагане приема Общинска 

стратегия за развитие на социалните услуги в община Братя Даскалови 2016-2020 г. 

 

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

– 0, „ въздържал се” – 0. Приема се. 

 

ТОЧКА ЧЕТВЪРТА 

 

Приемане  на Общинска програма за закрила на детето в Община Братя 

Даскалови за 2016 година. 

Докладва: Мануела Делчева – зам.-кмет на общината 

 

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

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

нормативна уредба”, който разясни, че във връзка с чл.3, ал.1 и чл.6, ал.2, т.1 от 

Правилника за прилагане на Закона за закрила на детето е необходимо Общински съвет 

Братя Даскалови да приеме Общинска програма за закрила на детето в Община Братя 

Даскалови за 2016 година, разработена от комисията по чл.20а от Закона за закрила на 

детето. 

 

Други изказвания не се направиха и ОбС взе следното 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 101 

 

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

администрация, Общински съвет Братя Даскалови приема Общинска програма за закрила 

на детето в Община Братя Даскалови за 2016 година. 
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В гласуването участваха 12 общински съветници, от които със „за” – 12, „против” 

– 0, „ въздържал се” – 0. Приема се. 

 

ТОЧКА ПЕТА 

 

Приемане на Годишен план за развитие на социалните услуги в община Братя 

Даскалови за 2017 г. 

Докладва: Мануела Делчева – зам.-кмет на общината 

 

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

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

нормативна уредба”, който разясни, че приемането на Годишен план за развитие на 

социалните услуги в община Братя Даскалови за 2017 г. е във връзка с изпълнението на 

чл. 19, ал. 2  и ал. 3 от Закона за социално подпомагане и чл. 36 б, ал. 4 от ППЗСП. 

Годишният план е разработен на база „Стратегия за развитие на социалните услуги 

в община Братя Даскалови за периода 2016-2020 година”. Същият ще бъде предоставен 

на изпълнителния директор на Агенцията за социално подпомагане в 14-дневен срок след 

неговото приемане, чрез Регионалната дирекция за социално подпомагане.  

Годишният план за развитие на социалните услуги в община Братя Даскалови за 

2017 г. съгласно изискванията съдържа: 

1. Брой, вид и капацитет на социалните услуги, които функционират на 

територията на общината към настоящия момент; 

2. Брой, вид и капацитет на социалните услуги, които се предлага да бъдат 

открити на територията на общината през 2017 г.; 

3. Източници на финансиране на социалните услуги; 

4. Целеви групи, към които са насочени социалните услуги; 

5. Териториален обхват на предоставяните социални услуги. 

През 2017 г. дейността на Домашния социален патронаж в Братя Даскалови ще се 

изразява в приготвяне и доставяне на храна, закупуване и доставяне на лекарства на 

обслужваните хора. 

Дейността на Дневния център за стари хора в Братя Даскалови ще бъде насочена в 

следните направления: 

- провеждане на индивидуални и групови консултации със специалисти по медико- 

социални проблеми; 

- занимания по интереси – цветарство, плетиво шев и кройка; 

- провеждане на разговори и дискусии; 

- изнасяне на здравни беседи, мерене на кръвно налягане и кръвна захар веднъж 

седмично; 

 

- излети до близки местности и екскурзии в страната;  

- честване на религиозни празници и рождени дни. 

  

Отпускането на помощи е израз на вниманието, което отделя Общински съвет на 

нуждаещите се социално слаби  граждани на общината.   През 2015 г. са подпомогнати 

финансово 16 /шестнадесет/, а за първото тримесечие на 2016 г. – 8 /осем/ граждани от 

общината. 

 „Центърът за почасово предоставяне на услуги за социално включване в общността 

или в домашна среда” в с. Оризово  предоставя интегрирани услуги за хора с 

невъзможност за самообслужване над 65 години и за хора с увреждания, като съчетава 

комплексни действия в посока осигуряване на дългосрочна грижа, включително социални 
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и здравни услуги в общността или в домашна среда. Персоналът на Центъра се състои от 

ръководител, медицинска сестра, рехабилитатор, шофьор и хигиенист, както и лични 

асистенти/домашни помощници, обслужващи потребителите по домовете. Центърът 

разполага с оборудвана зала за рехабилитация, сензорна зала за работа с хора с 

увреждания, зала за провеждане на консултации и специализиран автомобил за хора с 

увреждания. Центърът за почасово предоставяне на услуги за социално включване в 

общността или в домашна среда” в с. Оризово обслужва потребителите от всички 

населени места в общината. 

 

Стоян Вълчев – общински съветник допълни, че планът е кратък, но е съобразен с 

потребностите на общината. Пожелава „Центърът за почасово предоставяне на услуги за 

социално включване в общността или в домашна среда” в с. Оризово да бъде в услуга на 

хората, както са ДСП-обслужващ 200 потребители и ДЦСХ в с. Братя Даскалови. 

  

Други изказвания не се направиха и ОбС взе следното 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 102 

 

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

администрация, чл. 19, ал. 2 и ал. 3 от Закона за социално подпомагане и чл. 36 б, ал. 4 от 

Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане приема Годишен план за 

развитие на социалните услуги в община Братя Даскалови за 2017 г. 

 

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

– 0, „ въздържал се” – 0. Приема се. 

 

ТОЧКА ШЕСТА 

 

Приемане отчета за дейността и финансовото състояние на читалищата в община 

Братя Даскалови за 2015 г. 

                  

 Докладва: Иван Танев – кмет на общината 

 
Петко Михайлов – председател на ОбС даде думата на Радка Караджова – зам.-

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

вероизповедания и спорт, която поясни, че във връзка с приетата Програма за развитие на 

читалищната дейност в община Братя Даскалови през 2015 г. е представен отчет за 

дейността и финансовото състояние на читалищата през 2015 г. Представи подробно 

отчета за финансовото състояние на читалищата в общината. 

 

 

 

 

ФИНАНСОВО СЪСТОЯНИЕ НА ЧИТАЛИЩАТА В ОБЩИНАТА 
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Катя Иванова – общински съветник попита защо има налични 6893,50 лв. в 

читалището в  с. Кольо Мариново – има ли назначен човек, осъществява ли се читалищна 

дейност и може ли субсидията да се разпредели на други читалища? 

 

Тотьо Тотев – кметски наместник на с. Малко Дряново по стечение на 

обстоятелствата е бил председател на читалищното настоятелство. Подробно запозна 

присъстващите с дейността на секретаря на читалището, който дори не го отварял, а за 

дейност не можело и да се говори. Всяка година настоятелството е изготвяло план, но до 

там – къде отива плана не се знаело, не се провеждали никакви мероприятия. Сезирана 

била полицията и прокуратурата за извършени нередности. Преди месец бил избран нов 

председател и заедно с читалищното настоятелство смятали да освободят настоящия 

секретар и отново да се възроди читалищната дейност в селото. „Недопустимо е наличните 

средства да се разпределят на други читалища” – допълни г-н Тотев. 

  

Иван Жеков – общински съветник каза, че е член на две читалищни настоятелства 

и поема ангажимента да провери как е получавало субсидии читалището при такава 

неразбория? 

 

Други изказвания не се направиха и ОбС взе следното 

 

 

№ ЧИТАЛИЩЕ ПОЛУЧЕНА 

СУБСИДИЯ ЗА 

2015 г. 

РАЗХОДИ НАЛИЧНОСТ 

КЪМ 31.12. 

2015 г. 

1 БРАТЯ 

ДАСКАЛОВИ 

14053,50+603,72ост. 13731,06 926,16 

2 МИРОВО 6693,50 6693,50 0 

3 ОПЪЛЧЕНЕЦ 4033 3760 273 

4 ГРАНИТ 7113 6552,57 560,43 

5 ОРИЗОВО 10573,50  118,04 

6 ЧЕРНА ГОРА 7273,52+259,35ост. 7133,27 399,60 

7 ПАРТИЗАНИН 10273,50 10235,39 38,11 

8 ГОРНО БЕЛЕВО 6873 6873 0 

9 ПЛОДОВИТОВО 7273,50 7273,84 -0,34 

10 ВЕРЕН 4023,50 3958,31 65,19 

11 ПРАВОСЛАВ 6873,50+42 6855,50 60 

12 КОЛЬО 

МАРИНОВО 

3643,50+3250 0 6893,50 

13 МЕДОВО 6873,50+234 6697,45 410,05 

14 ГОЛЯМ ДОЛ 4023,50 4004,50 19 

15 НАЙДЕНОВО 3643,50+336,02 3447,81 531,71 

16 ДОЛНО НОВО 

СЕЛО 

3643,50 3475,50 168 

17 СЪРНЕВЕЦ 7113,50+40,43ост. 6642,29 511,64 

18 ГОРНО НОВО 

СЕЛО 

3643 3563,24 79,76 

19 МАРКОВО 3643+264.66 3907,66 0 

20 СЪЕДИНЕНИЕ 3643,50 3277,98 365,52 
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Р Е Ш Е Н И Е 

№ 103 

 

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 отчета относно дейността и финансовото състояние на читалищата в 

общината за 2015 г. 

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

– 0, „ въздържал се” – 0. Приема се. 

 

ТОЧКА СЕДМА 

 

Отмяна на разпоредби от текстовата част на Наредба за разкопаване и 

възстановяване на техническата инфраструктура на територията на Община Братя 

Даскалови. 

 Докладва: Петко Михайлов – председател на ОбС  

 

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

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

нормативна уредба”, който разясни, че с писмо с Вх. № 10-00-131/04.04.2016 г. в 

Общински съвет Братя Даскалови постъпи Протест от Маргарита Димитрова – прокурор 

при ОП Стара Загора за оспорване на чл.2, ал.1 в частта „и разрешение за разкопаване, 

издадено от общинска администрация, ал.2, ал.3 и ал.4 от Наредба за разкопаване и 

възстановяване на техническата инфраструктура на територията на Община Братя 

Даскалови”, приета с Решение № 245 от 29.01.2013 г. по протокол № 21 от 29.01.2013 г. на 

Общински съвет Братя Даскалови. 

 Съгласно чл. 72, ал.1 от ЗУТ „Работите, свързани с разкопаване на улични и 

тротоарни настилки и вътрешноквартални пространства, се извършват въз основа на 

разрешение за строеж. За започването на строежа възложителят уведомява съответната 

общинска администрация след съгласуване с органите по безопасността на движението”. 
Визираното в наредбата „Разрешение за разкопаване” е индивидуален административен 

акт, различен от „разрешение за строеж”. Изискването за извършването на описаните 

дейности въз основа на разрешение за строеж и разрешение за разкопаване е в 

противоречие с чл.72, ал.1 от ЗУТ, където се изисква единствено разрешение за строеж. В 

случая чл.2, ал.1 от Наредбата в частта „разрешение за разкопаване”, създава нов 

административен акт, който се явява незаконосъобразен, тъй като урежда отношения, 

уредени вече в чл.72 от ЗУТ. 

 

 

Други изказвания не се направиха и ОбС взе следното 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 104 

 

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

Даскалови реши: 
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1. Отменя чл.2, ал.1 в частта „и разрешение за разкопаване, издадено от общинска 

администрация, ал.2, ал.3 и ал.4 от Наредба за разкопаване и възстановяване на 

техническата инфраструктура на територията на Община Братя Даскалови”. 

 

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

– 0, „ въздържал се” – 0. Приема се. 

 

ТОЧКА ОСМА 

 

Продажба на УПИ V в квартал 53 с площ от 868 кв. м по плана на с. Кольо 

Мариново – частна общинска собственост – прилежащ терен към жилищната сграда на 

Гено Русенов Генов. 

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 e постъпило искане с Вх. № 94-00-350 от 24.03.2016 г. от Гено 

Русенов Генов от гр. Стара Загора за закупуване на УПИ V в квартал 53 с площ от 868 

кв.м. година – частна общинска собственост по плана на  с.Кольо Мариново,  одобрен със  

Заповед № 1614/04.12.1987 година, представляващ прилежащ терен към собствената му 

жилищната сграда, която е построена в общински имот. Жилищната сграда е собственост 

на Гено Русенов Генов, съгласно нотариален акт № 57/09.02.2011 година. 

 

Други изказвания не се направиха и ОбС взе следното 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 105 

 

1. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.35 , ал.3 от Закона за общинската 

собственост и във връзка с  чл.45, ал.3 и чл.46, ал.2 от Наредбата  за реда за управление и  

разпореждане с общинско имущество дава съгласието си за продажба на УПИ V в квартал 

53 с площ от 868 кв.м по плана на с. Кольо Мариново – частна общинска собственост, 

съгласно АЧОС №  3441/30.03.2016 година при граници: Север - УПИ І-220, Изток - УПИ 

ІІ-219 и УПИ ІІI, Юг - УПИ ІV и Запад – Улица ОК 150 – ОК 151 на цена от  1910  лева на 

без ДДС на  Гено Русенов Генов, който имот е прилежащ терен към собствената му 

жилищната сграда, съгласно нотариален акт № 57/09.02.2011 година.  

 2. Упълномощава кмета на общината да сключи договор с Гено Русенов Генов от 

с. Кольо Мариново за продажбата на имота. 

 

Гласуваха поименно: 

1. Петко Михайлов Михайлов – „за” 

2. Катя Иванова Иванова – „за” 

3. Георги Минков Колев – „за” 

4. Иван Пенев Пенчев – „за” 

5. Стойка Минчева Василева – „за” 

6. Иван Петров Иванов – „за” 

7. Таньо Стоянов Стоянов – „за” 

8. Никола Вълев Будаков – „за” 

               9. Стоян Колев Вълчев – „за” 

             10. Спас Запрянов Пеев – „за” 
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             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 ДЕВЕТА 

 

Учредяване на право на строеж на Божана Димитрова Благоева от гр. Чирпан. 

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 идентифицирани  със 

самостоятелни  номера за всеки собственик. Собственикът на имот пл. № 360, 

представляващ масивна сграда с площ от 39.00 кв.м е  Божана Димитрова Благоева от гр. 

Чирпан, съгласно Договор № 71/27.11.2005 година. По искане на Божана Димитрова 

Благоева от гр. Чирпан е издадена скица-виза с указан начин на застрояване и определен 

размер за площ – 15 кв.м. 

 

Други изказвания не се направиха и ОбС взе следното 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 106 

 

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: 2. Учредяване на право на строеж върху 15 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 15 кв.м  в УПИ І в кв.24а по 

плана на с.Оризово, одобрен със Заповед № 126/04.10.1995 година на Божана Димитрова 

Благоева от гр. Чирпан, собственик на заварена в парцела масивна сграда, съгласно 

Договор  на Община Братя Даскалови № 71/27.11.2005 година, вписан в Службата по 

вписванията при Районен съд гр. Чирпан в том № І № в тома: 254/26.01.2006 г., Вх. рег.  № 

307, парт. 3052/20592 на цена от 75.00 лева, съгласно изготвена оценка на лицензиран 

оценител.  

 

Гласуваха поименно: 

1. Петко Михайлов Михайлов – „за” 

2. Катя Иванова Иванова – „за” 

3. Георги Минков Колев – „за” 
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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 ДЕСЕТА 

 

 Разрешение за изработване на проект за подробен устройствен план ПУП-

Парцеларен план за трасе на подземен ел. кабел по същ. земеделски общински път в 

землището на с. Горно Белево. 

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 във връзка с подадено заявление № Т-258/ 05.04.2016г. от „Енфо – Агро” 

ООД /ЕИК 115547154/ със седалище и адрес: с. Леново, общ. Първомай, обл. Пловдив, 

представлявано от Александър Стефанов Енчев за допускане на ПУП- Парцеларен  план с 

цел прокарване на подземен ел. кабел през имоти от ПИ 028014  със същ. трафопост на 

„ЕВН”, 028010, 028006, 028008 до ПИ 028009 /общински земи и земеделски /общ./ път - 

всички в землището на с.Горно Белево. 

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

Заявителя, в качеството си на Наемател на общински язовир по Договор вх. р № 473, № в 

т.192 от 23.02.2015г.  и като Инвеститор за своя сметка на обект: „Изграждане на линеен 

обект – подземен ел. кабел до ПИ 028009” в землището на с. Горно Белево. 

Заявление с вх. № Т-258/ 05.04.2016г. за допускане на устройствена процедура за 

Парцеларен план с цел учредяване на възмездно право на прокарване на подземния ел. 

кабел/със сервитут 2м общо – по 1м от двете страни/ по описаното и означено трасе в 

землището на с.Горно Белево. Предложението е разгледано на заседание на ОЕСУТ  Братя 

Даскалови, проведен на 19.04.2016г. с Протокол № 3,  съгласно т.I, т.2 от Решението на 

съвета. 

 

Други изказвания не се направиха и ОбС взе следното 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 107 

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, във връзка  чл.109, ал.1, т.3; чл. 110, 

ал.1, т.5, ал.2  и по реда на чл. 125, ал.1,  чл. 124а, ал.1 и ал.5 от ЗУТ, Общински съвет Братя 

Даскалови реши: 

 

1. Разрешава  изработването на ПУП- Парцеларен  план с цел прокарване на 

подземен ел. кабел през имоти от ПИ 028014  със същ. трафопост на „ЕВН”, 028010, 
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028006, 028008 до ПИ 028009 /общински земи и земеделски /общ./ път - всички в 

землището на с.Горно Белево. 

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

чл.125 от ЗУТ/ от Заявителя, в качеството си на Наемател на общински язовир по Договор 

вх.р № 473, № в т.192 от 23.02.201 г.  и като Инвеститор за своя сметка. 

3. Възлага на Кмета на Община Братя Даскалови да обяви Решението на 

определените за това места в сградата на общината, района на кметството и на интернет 

страницата на общината. 

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

– 0, „ въздържал се” – 0. Приема се. 

 

ТОЧКА ЕДИНАДЕСЕТА 

 

Разрешение за изработване на проект за подробен устройствен план  за ПИ № 

025022, местност „Кара кория” в землището на с. Оризово. 

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 във връзка с подадено заявление № Т-243/01.04.2016г. от „Херон” ЕООД, 

представлявано от Слав Милчев Ячев с постоянен адрес гр. Раковски, ул. „Оборище” № 25 

за допускане на ПУП-ПЗ (план за застрояване) с цел преотреждане на ПИ-025022 от нива 

в предимно производствена /ПП/ зона за производствени и складови дейности. 

Представени са „Скица проект” за план за застрояване /ПУП-ПЗ/ и Инвестиционно 

предложение за изграждане на „Складове за амбалаж и готова продукция” към 

съществуваща „Птицекланица” от собственика в качеството на Инвеститор.  

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

ПИ 025022, в землище на с.Оризово е разгледано на заседание на ОЕСУТ  Бр. Даскалови,  

проведено на 19.04.2016г. с Протокол № 3, съгласно т.I т.4 от Решението на съвета. 

       

Други изказвания не се направиха и ОбС взе следното 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 108 

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, във връзка с чл.109, ал.1 и ал.4, чл. 

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

устройство на територията и чл. 4, ал.1, ал.6, ал.7, т.2 от Наредба №7 / 2003 г. за 

устройството на отделните видове територии и устройствени зони и др., Общински съвет 

Братя Даскалови реши: 

 

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

за застрояване)  с цел промяна отреждането на ПИ-025022 от нива в територия за 

стопанска дейност – производствено складови нужди ( Пп-предимно производствена 

зона) в землището на с.Оризово. 

                2. Приема  представеното  Инвестиционно  предложение – задание за 

изграждане на „Складове за амбалаж и готова продукция” към съществуваща 

„Птицекланица” от собственика на ПИ- 025022 в качеството на Инвеститор. 
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 3. Възлага на Кмета на Община Братя Даскалови да обяви Решението на 

определените за това места в сградата на общината, района на кметството и на интернет 

страницата на общината. 

 

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

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

 

ТОЧКА ДВАНАДЕСЕТА 

 

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

Парцеларни планове за техническа инфраструктура/при нужда от такива/ за ПИ № 

007283, местност „В село” в землището на с. Партизанин. 

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 каза, че във връзка с подадено заявление № Т-260/ 06.04.2016г. от Мария Живкова 

Николова с адрес: гр.Чирпан, ул.  „Плиска” № 3 в качеството си на пълномощник на 

Мария Христова Иванова и Донка Димитрова Велева – като наследници на Димитър 

Велев Христов,  за допускане на ПУП-ПЗ (план за застрояване) и Парцеларни планове за 

техническа инфраструктура /при нужда от такива/ с цел смяна статута на земеделска земя 

/нива – 5.070 дка - ПИ 007283/  в поземлен имот с установено предназначение „ Пп” - за 

„производствена, складова и търговска дейност”.  

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

качеството на Инвеститор . 

Заявление с вх. № Т-260/ 06.04.2016г. за допускане на устройствена процедура за 

ПИ 007283, местност „В село” в землището на с.Партизанин е разгледано на заседание на 

ОЕСУТ  Братя Даскалови, проведен на 19.04.2016 г. с Протокол № 3  съгласно т.I, т.3  от 

Решението на съвета. 
  

 

Други изказвания не се направиха и ОбС взе следното 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 109 

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, във връзка с чл.109, ал.1, т.3 и ал.4, чл. 

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

територията, Общински съвет  Братя Даскалови реши: 

 

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

застрояване) и Парцеларни планове за техническа инфраструктура / при нужда от такива/ 

с цел смяна статута на земеделска земя /нива – 5.070 дка - ПИ 007283/  в поземлен имот с 

установено предназначение „ Пп” - за „производствена, складова и търговска дейност” в 

землището на с.Партизанин. 

2. Приема представеното  Инвестиционно  предложение  и задание от 

собственика на ПИ 007283 в качеството на Инвеститор. 

3. Възлага на Кмета на Община Братя Даскалови да обяви Решението на 

определените за това места в сградата на общината, района на кметството и на интернет 

страницата на общината. 
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В гласуването участваха 12 общински съветници, от които със „за” – 12, „против” 

– 0, „ въздържал се” – 0. Приема се. 

 

ТОЧКА ТРИНАДЕСЕТА 

 

Учредяване на право на прокарване /сервитут/ на Напоителна система в масиви 

58 и 59 по КВС на с. Съединение. 

Докладва: Галина Радева – зам.-кмет на общината 

 

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

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

който поясни, че е постъпило искане от Галина Димитрова Пейчева-Митева от  с. Момино 

село, община Раковски с Вх. № 94-00-352 /25.03.2016 година, във връзка с инвестиционно 

намерение – изграждане на Напоителна система в масиви 58 и 59  по КВС на 

с.Съединение, за което има изработен и съгласуван ПУП – Парцеларен план за учредяване 

на право на прокарване на подземен ел.кабел и подземен тръбопровод, преминаващ през 

имоти № 000212, № 000389, № 000548и № 000560 по КВС  на с.Съединение и през 

уличната регулация на с.Съединение. Имотите са общинска собственост.  Сервитутът на 

кабела и тръбопроводът заема площ от 3 541,30  кв.м. 

 

Катя Иванова – общински съветник каза, че към докладната записка няма 

приложени проекти и учредяването не е съгласувано с Общинска служба „Земеделие”. 

Експертите от Областна служба „Земеделие”, участващи в ОЕСУТ са казали, че ще се 

строят складове за селскостопанска продукция и е уверена, че няма да има проблеми с 

язовирната стена. 

 

Иван Жеков – общински съветник предлага съветниците да уважават себе си като 

институция, не може само с един приложен лист да се взема решение, както и 

обстановката в която работят – скъсания мокет и бракуваните чинове на които стоят. 

 

Галина Радева – зам.-кмет на общината поясни, че преди две сесии е прието 

решение за изработване на проект за подробен устройствен план ПУП – Парцеларен план 

в землището на с. Съединение и тогава е приложена скица на имотите. 
 

Други изказвания не се направиха и ОбС взе следното 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 110 

 

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 VІ. 

ОПИСАНИЕ НА ИМОТИТЕ, КОИТО ОБЩИНАТА ИМА НАМЕРЕНИЕ ДА 

ПРЕДЛОЖИ ЗА УЧРЕДЯВАНЕ НА ОГРАНИЧЕНИ ВЕЩНИ ПРАВА  БЕЗ ТЪРГ -  

нова точка 3: Учредяване на сервитут – право на прокарване на обект на техническата 

инфраструктура /линеен обект/ подземни тръбопровод и ел.кабел НН за Напоителна 

система, преминаващи през имоти № 000212,  № 000389,  № 000548 и № 000560 по КВС  

на с.Съединение и през уличната регулация на с.Съединение – общинска собственост в 

рамките на зоната с ограничен режим на ползване /сервитута/ на трасето с площ от 3 

541.30 кв.м 
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2. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.112, ал.2 от ЗВ,  чл.64, ал.3, т.1а от 

ЗЕ, чл.39, ал.3 от ЗОС, във връзка с чл.193, ал.4 от ЗУТ, Общински съвет учредява 

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

подземни тръбопровод и ел.кабел НН на Напоителна система, преминаващи през имоти № 

000212,  № 000389, № 000548 и № 000560 по КВС  на с.Съединение и през уличната 

регулация на с.Съединение – общинска собственост в рамките на зоната с ограничен 

режим на ползване /сервитута/ на трасето с площ от 3 541,30 кв.м. 

3. Определя цената на учредения сервитут в размер на 1 416,52 лева. 

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

 

Гласуваха поименно: 

1. Петко Михайлов Михайлов – „за” 

2. Катя Иванова Иванова – „за” 

3. Георги Минков Колев – „за” 

4. Иван Пенев Пенчев – „за” 

5. Стойка Минчева Василева – „за” 

6. 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 – „против” 

             12. Радка Стоилова Караджова – „против” 

 

В гласуването участваха 12 общински съветници, от които със „за” – 10, „против” 

– 2, „ въздържал се” – 0. Приема се. 

 

ТОЧКА ЧЕТИРИНАДЕСЕТА 

 

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 Колев – 

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

нормативна уредба”, който поясни, че Община Братя Даскалови е собственик на имоти. За  

да бъдат отдадени под аренда на публичен търг, имотите трябва да бъдат включени в  

Програмата за управление и разпореждане на общински имоти през 2016 година на 

Община Братя Даскалови в точка V Б. т.12, т.13 и т. 14.  

1. Имот  № 019002  - Индустриална култура от -VІІІ-ма категория в местността 

„Над село” с площ от 7,708 дка по КВС на с.Долно Ново село 

2. Имот  № 020006 - Нива от -VІІІ-ма категория в местността „Над село” с площ 

от 7,708 дка по КВС на с.Долно Ново село 

3. Имот  № 097004  - Нива от Х-та категория в местността „Големите круши” с 

площ от 4,000 дка по КВС на с.Горно Ново село 

 

Други изказвания не се направиха и ОбС взе следното 

 

Р Е Ш Е Н И Е 
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№ 111 

 

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: 
12. Имот  № 019002  - Индустриална култура от -VІІІ-ма категория в местността 

„Над село” с площ от 7,708 дка по КВС на с.Долно Ново село.  

13. Имот  № 020006 - Нива от -VІІІ-ма категория в местността „Над село” с площ 

от 7,708 дка по КВС на с.Долно Ново село.  

14. Имот  № 097004  - Нива от Х-та категория в местността „Големите круши” с 

площ от 4,000 дка по КВС на с.Горно Ново село.  

 

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. Спас Запрянов Пеев – „за” 

             10. Иван Димитров Жеков – „за” 

             11. Радка Стоилова Караджова – „за” 

 

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

– 0, „ въздържал се” – 0. Приема се. 

 

ТОЧКА ПЕТНАДЕСЕТА 
 

Отдаване под аренда на общинска земеделска земя в землището на с. Долно Ново 

село и с. Горно Ново село на явен публичен търг. 

Докладва: Галина Радева – зам.-кмет на общината 

 

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

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

нормативна уредба”/поради отсъствие на г-н Вълчев/, който поясни, че Община Братя 

Даскалови е собственик на имоти: 

1. Имот  № 019002  - Индустриална култура от -VІІІ-ма категория в местността 

„Над село” с площ от 7,708 дка по КВС на с.Долно Ново село. 

2. Имот  № 020006 - Нива от -VІІІ-ма категория в местността „Над село” с площ 

от 7,708 дка по КВС на с.Долно Ново село. 

3. Имот  № 097004  - Нива от Х-та категория в местността „Големите круши” с 

площ от 4,000 дка по КВС на с.Горно Ново село, които са включени в  Програмата за 

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

Даскалови в точка V Б. т.12, т.13 и т. - за отдаване под аренда на публичен търг . 
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Има проявен интерес към тези имоти. 

 

Катя Иванова – общински съветник попита предвид отдаване под аренда за срок 

от 20 години ще се налага ли промяна на начина на трайно ползване? 

 

Венета Иванова – гл. специалист „Общински собственост”  поясни, че  в 

заявлението не пише смяна на НТП. 

 

Галина Радева – зам.-кмет на общината  поясни, че имотите се отдават под аренда 

на публичен търг, няма гаранция, че заявителят ще спечели търга. Когато човекът, който 

спечели влезе във владение, тогава се взема решение на база исканията му. Въпросът за 

общината  приключва с отдаването под аренда. 

 

Катя Иванова – общински съветник каза, че в момента има програми за пчели, за 

полупазарни стопанства и предлага в решението да се допише промяна на НТП, тъй като 

процедурите са дълги, а сроковете за кандидатстване – кратки. 

 

Петко Михайлов – председател на ОбС допълни, че се доверява на вносителя на 

докладната записка – г-жа Радева. 

 

Други изказвания не се направиха и ОбС взе следното 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 112 

 

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  № 019002  - Индустриална култура от -VІІІ-ма категория в местността 

„Над село” с площ от 7,708 дка по КВС на с.Долно Ново село на първоначална тръжна 

цена от 10.00 лева на декар годишна арендна вноска. 

2. Имот  № 020006 - Нива от -VІІІ-ма категория в местността „Над село” с площ 

от 7,708 дка по КВС на с.Долно Ново село на първоначална тръжна цена от 10.00 лева на 

декар годишна арендна вноска. 

3. Имот  № 097004  - Нива от Х-та категория в местността „Големите круши” с 

площ от 4,000 дка по КВС на с.Горно Ново село на първоначална тръжна цена от 10.00 

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 – „против” 

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 – „против” 



 20 

               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” – 10, „против” 

– 2, „ въздържал се” – 0. Приема се. 

 

ТОЧКА ШЕСТНАДЕСЕТА 

 

Разпределение на печалбата на „Тържище с. Плодовитово” ЕООД за 2015 г. 

Докладва: Петко Михайлов – председател на ОбС 

 

Петко Михайлов – председател на ОбС поясни, че на комисиите докладната 

записка и предложеното решение са разгледани подробно. Предстои строителство, 

сключен е договор за кредит, който трябва да се изплаща, което налага за 2015 г. да не се 

изплаща дивидент на Общината. 

  

Катя Иванова – общински съветник  каза, че е поискала щатното разписание на 

дружеството, за да знае колко човека работят на тържището, но не го е получила. Не знае 

има ли назначен външен одитор или вътрешен такъв и извършван ли е одит от 2010 г до 

сега. Извършвана ли е и финансова ревизия? Съгласно чл.9, т.7 от Закона за вътрешен 

одит в публичния сектор, вътрешният одит по този закон се осъществява в търговските 

дружества по чл. 61 от Търговския закон, каквото е тържището. Допълни, че на 

заседанието на комисиите на Общински съвет отново е поставен въпроса за транспорта на 

населението от северния район. Прочете писмото от фирмата превозвач, която от 

16.03.2016 г. е спряла да обслужва линията гр. Стара Загора – с. Найденово поради лошия 

път, в съчетание с малкото пътници  и иска субсидиране в размер на 0.90 лв. за км/пробег. 

Допълни, че са получили  обяснение от ръководството но общината, че договорът за 

автобусен превоз от гр. Стара Загора до с. Найденово е сключен между фирмата и община 

Стара Загора. По информация на кметските наместници, след 15.06.2016 г. без транспорт 

ще останат и населените места, в които влиза училищен автобус. Каза, че в района живеят 

предимно възрастни хора и осигуряването на транспорт е елементарна човешка 

потребност. Предлага  така, както е разписано в чл. 49, ал.1 от  Наредбата за търговските 

дружества с общинско участие в капитала да се отчисли за Общината 20% целеви 

дивидент за обезпечаване на автобусните линии в северния район на общината. 

Петко Михайлов – председател на ОбС поясни, че съгласно чл.37 от Закона за 

счетоводството на задължителен независим финансов одит подлежат годишните 

финансови отчети на малки предприятия, които надвишават най-малко два от следните 

показатели: балансова стойност на активите – 2 000 000 лв., приходи от продажби – 

4 000 000 лв., средна численост на персонала – 50 души, т.е. „Тържище с. Плодовитово” 

ЕООД не отговаря на тези условия. 

Катя Иванова – общински съветник каза, че пита за одитор, а не за годишен 

финансов отчет, поясни защо и трябва щатното разписание/за да знае числеността на 

персонала/ и попита защо миналия Общински съвет не е направил предложение за одитор? 

Отправи въпрос трябва ли да има одитор или не? 
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Иван Жеков – общински съветник предлага в решението да бъде записано както 

предлага общинския съветник Катя Иванова, като се допълни….и/или ремонт на 

покрива на училищната сграда в с. Плодовитово. 

Стоянка Генова – ръководител ЗВО  при общината поясни, че „Тържище с. 

Плодовитово” ЕООД е търговско дружество, което подлежи на проверки от НАП, НОИ,  

РЗИ и други институции. Вътрешният одитор на общината има право да провери 

изпълнението на решения на Общинския съвет и уточни, че от 2010 г. не е правен одит. 

Катя Иванова – общински съветник каза, че съгласно Търговския закон трябва да 

има одитор и предлага в срок от един месец да се извърши външен одит на дружеството, 

след което той да се прави веднъж годишно. Предложи председателя на Общински съвет 

да внесе докладна записка и решение за извършване на одит от 2010 г. до момента. 

 

Петко Михайлов – председател на ОбС предложи общинският съветник Катя 

Иванова да подготви докладната записка. 

 

Галина Радева – зам.-кмет на общината каза, че за автобусната линия Чирпан-

Горно Ново село - Братя Даскалови  е определена субсидия, която има размер за един 

километър пробег. Допълни, че субсидирането на обществени пътнически превози по 

автобусни линии на територията на общината трябва да бъде еднакво за всички. 

 

Иван Жеков – общински съветник каза, че на сесията няма медия, но на 

04.04.2016 г. във вестник „Чирпански новини” пише, че „Тържище с. Плодовитово” ЕООД 

завършва 2015 г с печалба  и от тази сума 20% са за дивидент за общината.  

 

Петко Михайлов – председател на ОбС подложи на гласуване направеното 

предложение от общинския съветник Катя Иванова. 

 

 Гласуваха поименно: 

1. Петко Михайлов Михайлов – „против” 

2. Катя Иванова Иванова – „за” 

3. Георги Минков Колев – „против” 

4. Иван Пенев Пенчев – „против” 

5. Стойка Минчева Василева – „против” 

6. Иван Петров Иванов – „против” 

7. Таньо Стоянов Стоянов – „за” 

8. Никола Вълев Будаков – „за” 

               9. Стоян Колев Вълчев – „против” 

             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” – 6, „против” 

– 6, „ въздържал се” – 0. Не се приема. 

 

Петко Михайлов – председател на ОбС не предложи да се гласува направеното 

от него в докладната записка предложение: „Тържище с. Плодовитово” ЕООД не 

отчислява дивидент на Община Братя Даскалови за 2015 г. и решение не се прие. 
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ТОЧКА СЕДЕМНАДЕСЕТА 

 

Определяне на минимална наемна цена за търговски площи на Стоковото 

тържище и на Пазара на производители. 

Докладва: Петко Михайлов – председател на ОбС 

 

Петко Михайлов – председател на ОбС разясни, че през последните десетина 

години минималната наемна цена за търговски площи на Стоковото тържище и на Пазара 

на производителите при „Тържище с. Плодовитово” ЕООД не е променяна. Това налага 

наемната цена да бъде актуализирана. 

 

Катя Иванова – общински съветник  попита кой е организатора на пазара на 

производителите и стоковото тържище? 

 

Галина Радева – зам.-кмет на общината поясни, че това е фирмата „Тържище с. 

Плодовитово” ЕООД. 

  

Други изказвания не се направиха и ОбС взе следното 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 113 

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

администрация, чл. 137, ал. 1, т. 7 от Търговския закон,  чл. 8, ал. 1, т. 20 от  

Учредителния акт на „Тържище с. Плодовитово” ЕООД, чл. 19, ал. 1, т. 11 и чл. 21, ал. 6 

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 

1. Определя минимална наемна цена в размер на 4.00 лева за кв. м. на месец 

без ДДС за търговски площи за дейностите: заведение за хранене, кафе аперитив или 

подобни, предоставяни за възмездно ползване от организатора на пазара на 

производителите и стоковото тържище. Наемната цена може да бъде актуализирана при 

необходимост, но не повече от веднъж годишно. 

2. Определената в т. 1 от настоящото решение минимална наемна цена да бъде 

отразена в Правилник за организацията, дейността, вътрешния ред и охраната на Стоково 

тържище при „Тържище с. Плодовитово” ЕООД и в Правилник за организацията, 

дейността, вътрешния ред и охраната на Пазар на производителите  при „Тържище с. 

Плодовитово” ЕООД. 

 

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

– 5, „ въздържал се” – 0. Приема се. 

 

ТОЧКА ОСЕМНАДЕСЕТА 

 

Даване на съгласие за членство на „Тържище с. Плодовитово” ЕООД в 

„Българска асоциация на пазарите на пресни плодове и зеленчуци”, приемане на Проект 

за устав на сдружение с нестопанска цел „Българска асоциация на пазарите на пресни 

плодове и зеленчуци” и упълномощаване на Управителя на дружеството да представлява 

„Тържище с. Плодовитово” ЕООД в асоциацията 

Докладва: Петко Михайлов – председател на ОбС 
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Петко Михайлов – председател на ОбС поясни, че предстои учредяване на 

„Българска асоциация на пазарите на пресни плодове и зеленчуци”, която да защитава 

интересите на своите членове и да ги представлява пред други органи и организации. 

 

Стоян Вълчев – общински съветник смята, че членството на „Тържище с. 

Плодовитово” ЕООД в „Българска асоциация на пазарите на пресни плодове и зеленчуци” 

е добро начинание и допълни, че такива сдружения могат да станат членове на НСОРБ. 

 

Иван Жеков – общински съветник каза, че не се ощетява тържището с колосални 

суми при членството му в сдружението. 

 

Други изказвания не се направиха и ОбС взе следното 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 114 

 

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

администрация, във връзка с чл. 137, ал. 1, т. 6 от Търговския закон,  чл. 8, ал. 1, т. 13 от  

Учредителния акт на „Тържище с. Плодовитово” ЕООД, чл. 19, ал. 1, т. 10 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: 

1. Дава съгласие за членство на „Тържище с. Плодовитово” ЕООД в 

„Българска асоциация на пазарите на пресни плодове и зеленчуци”; 

2. Приема Проект за устав на сдружение с нестопанска цел „Българска 

асоциация на пазарите на пресни плодове и зеленчуци”; 

3. Упълномощава Кольо Господинов Колев, Управител на „Тържище с. 

Плодовитово” ЕООД да го представлява в асоциацията. 

 

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 11.45 часа. 

 

 

 

 

 

 

ПРОТОКОЛИСТ:______________                     ПРЕДСЕДАТЕЛ ОбС__________                  

                  / Ж. ЖЕЛЕВА/       /П МИХАЙЛОВ/ 


