
 

           ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - БРАТЯ ДАСКАЛОВИ 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

№ 335 

 

от 03.10.2017 г. 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 1 от ЗМСМА, във връзка чл. 38 и чл. 39 от 

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

неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, Общински 

съвет - Братя Даскалови реши: 

1. Създава временна комисия по проверка дейността на „Тържище с. 

Плодовитово" ЕООД, която да провери: 

 Всички приходи и разходи на дружеството за периода от датата на 

регистрация на „Тържище с. Плодовитово” ЕООД до 31.12.2017 година; 

 Всички договори, процедури по обществени поръчки; 

 Да анализира работата на Управителите. 

Срок на действие на комисията - до внасяне на подробен доклад за финансовото 

и организационното състояние на дружеството, но не по късно от изтичане на мандата 

на настоящия управител. 

 

2. Определя комисия от 5 члена, която включва по един представител на 

всяка политическа сила, представлявана в Общинския съвет на Община Братя 

Даскалови, както следва: 

Председател: Никола Вълев Будаков - БСП 

Членове: 

1. Катя Иванова Иванова - ПД „Социалдемократи" 

2. Спас Запрянов Пеев - ГЕРБ 

3. Иван Петров Иванов - ДПС 

4. Иван Димитров Жеков - МК „ЗАЕДНО ЗА ОБЩИНА БРАТЯ 

ДАСКАЛОВИ" 

 

3. Възлага на комисията по т.1 да внесе подробен доклад за финансовото 

състояние на дружеството, както и строително-монтажните работи, направени в този 

период, в това число начина на възлагане на работата, изпълнението на договорите, 

гаранционните срокове, начин на плащане и фактическото извършване на строително-

монтажните работи, както и всички други договори за извършване на конкретна работа 

и услуги за същия период. 



4. Дава съгласие комисията по т. 1 със свое решение да привлича външни 

лица, като експерти и консултанти с цел изпълнение на поставените задачи. Средствата 

за експерти и консултанти са за сметка на „Тържище с. Плодовитово” ЕООД. 

 

5. Задължава Управителя на „Тържище с. Плодовитово" ЕООД да 

предоставя на комисията цялата документация и информация, необходима за 

проверката, както и да оказва пълно съдействие на комисията за достъп до 

помещенията и документацията на дружеството. 

 

6. Членовете на комисията нямат право да разгласяват данни, 

представляващи търговска тайна, който са им известни в хода на проверката, без 

разрешение на Общинския съвет. 

 

 Гласуваха поименно: 

 1. Петко Михайлов Михайлов – „въздържал се” 

 2. Катя Иванова Иванова – „за” 

 3. Иван Пенев Пенчев – „въздържал се” 

 4. Иван Петров Иванов – „за” 

 5. Таньо Стоянов Стоянов – „за”  

 6. Никола Вълев Будаков – „за” 

          7. Стоян Колев Вълчев – „за”  

            8. Спас Запрянов Пеев – „за” 

            9. Иван Димитров Жеков – „за” 

            10. Радка Стоилова Караджова – „за” 

 

              

  

Общ брой съветници – 13. Брой присъствали на гласуването – 10. Брой гласували „за” 

– 8, „против” – 0, „въздържал се” – 2. Приема се. 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОбС_____________                  

                                          /П. МИХАЙЛОВ/ 

 
 

 
 


