
 

           ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - БРАТЯ ДАСКАЛОВИ 
 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

№ 115 

 

от 25. 05. 2016 г. 

 

 

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

Даскалови реши: 

 

1. Приема Информация за работата на Община Братя Даскалови по 

разработване на проекти, с които да се кандидатства за финансиране по 

различни програми. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Общ брой съветници – 13. Брой присъствали на гласуването – 13. Брой 

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

                                           

                                     

 

 

                                      ПРЕДСЕДАТЕЛ ОбС:__________________    

        /ПЕТКО МИХАЙЛОВ/ 

 

 

 



 

           ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - БРАТЯ ДАСКАЛОВИ 
 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

№ 116 

 

от 25. 05. 2016 г. 

 

 

На основание чл. 21, ал.1, т.23 и във връзка с чл. 17, ал.1, т.3 от ЗМСМА 

Общински съвет Братя Даскалови реши: 

 

 

 

1. Приема отчета за учебно-възпитателната работа през първия срок на 

училищата в община Братя Даскалови. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Общ брой съветници – 13. Брой присъствали на гласуването – 13. Брой 

гласували „за” – 11, „против” – 0, „въздържал се” – 2. Приема се. 

                                           

                                     

 

 

                                      ПРЕДСЕДАТЕЛ ОбС:__________________    

        /ПЕТКО МИХАЙЛОВ/ 

 

 

 



 

           ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - БРАТЯ ДАСКАЛОВИ 
 

 

 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

№ 117 

 

от 25. 05. 2016 г. 

 

  

На основание чл.21, ал.1, т.12 от ЗМСМА, чл.8, ал.8 от Закона за 

общинската собственост, Общински съвет Братя Даскалови реши: 

 

 

1. Приема Стратегия за управление на общинската собственост на 

Община Братя Даскалови за мандата 2015 - 2019 година. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Общ брой съветници – 13. Брой присъствали на гласуването – 13. Брой 

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

                                           

                                     

 

 

                                      ПРЕДСЕДАТЕЛ ОбС:__________________    

        /ПЕТКО МИХАЙЛОВ/ 

 

 

 

 



 

           ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - БРАТЯ ДАСКАЛОВИ 
 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 118 

от 25. 05. 2016 г. 

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:  

1.  В точка ІV. ОПИСАНИЕ НА ИМОТИТЕ, КОИТО ОБЩИНАТА 

ИМА НАМЕРЕНИЕ ДА ПРЕДЛОЖИ ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ БЕЗ 

ТЪРГ -  нова точка 2. Имот № 064047  – Нива от ІV-та категория в местността 

„Речица” с площ от 3.000 дка по КВС на с.Кольо Мариново 

 2. В точка V. ОПИСАНИЕ НА ИМОТИТЕ, КОИТО ОБЩИНАТА 

ИМА НАМЕРЕНИЕ ДА ПРЕДЛОЖИ ЗА ОТДАВАНЕ ПОД АРЕНДА НА 

ПУБЛИЧЕН ТЪРГ – буква Б. За които предстои откриване на процедура, 

нови точки: 

15. Имот  № 014092  - Изоставена нива от ІХ-та категория в местността 

„Дядковица” с площ от 3,102 дка по КВС на с.Братя Даскалови 

16. Имот  № 035001  - Изоставена нива от ІХ-та категория в местността 

„Момина могила” с площ от 121,434 дка по КВС на с.Братя Даскалови 

17. Имот  № 034008  - Изоставена нива от ІХ-та категория в местността 

„Дядковец” с площ от 29,969 дка по КВС на с.Братя Даскалови 

18. Имот  № 038010  - Изоставена нива от ІХ-та категория в местността 

„Костов връх” с площ от 55,091 дка по КВС на с.Братя Даскалови 

19. Имот  № 028019  - Нива от ІХ-та категория в местността „Бадемито” 

с площ от 60,752 дка по КВС на с.Братя Даскалови 

20. Имот  № 021022  - Нива от V-та категория в местността „Исетата” с 

площ от 1,582 дка по КВС на с.Верен 

21. Имот  № 052027  - Нива от ІV-та категория в местността „До 

гробищата” с площ от 0,950 дка по КВС на с.Плодовитово 

22. Имот  № 062003  - Изоставена нива от ІV-та категория в местността 

„Под село” с площ от 3,666 дка по КВС на с.Марково 

23. Имот № 006028 - Нива от ІV-та категория в местността „Суватя” с 

площ от 1.000 дка по КВС на с.Черна гора 

24. Имот № 052015 - Нива от V-та категория в местността „Плугница” с 

площ от 3,000 дка по КВС на с.Сърневец 

25. Имот № 0050300 - Нива от ІV-та категория в местността „Ладовец” с 

площ от 1,382 дка по КВС на с.Сърневец 

26. Имот № 039017 - Нива от ІV-та категория в местността „Арнаутско” 

с площ от 1,501 дка по КВС на с.Опълченец 



 

27. Имот № 058011 - Нива от ІV-та категория в местността „Бента” с 

площ от 6,980 дка по КВС на с.Опълченец 

28. Имот № 078020 - Нива от ІХ-та категория в местността „Тепеджика” 

с площ от 12.300 дка по КВС на с.Малко Дряново 

29. Имот № 040013 - Нива от VІІІ-ма категория в местността „Гере тепе” 

с площ от 5,999 дка по КВС на с.Малко Дряново 

30. Имот № 038014 - Нива от ІV-та категория в местността „Турски 

гробища” с площ от 29,851 дка по КВС на с.Мирово 

31. Имот № 038024 - Нива от ІV-та категория в местността „Турски 

гробища” с площ от 12,503 дка по КВС на с.Мирово 

32. Имот № 036022 - Нива от VІ-та категория в местността „Кайнака” с 

площ от 7,097 дка по КВС на с.Мирово 

33. Имот № 028001 - Нива от ІV-та категория в местността „Коруча” с 

площ от 4,997 дка по КВС на с.Мирово 

34. Имот № 075006 - Нива от ІV-та категория в местността „Над село” с 

площ от 1,502 дка по КВС на с.Съединение 

35. Имот № 008034 - Нива от ІV-та категория в местността „Бюка” с 

площ от 0,537 дка по КВС на с.Горно Белево 

36. Имот № 022058 - Нива от VІІІ-ма категория в местността „Старите 

лозя” с площ от 30,352 дка по КВС на с.Горно Белево 

37. Имот № 037011 - Нива от ІV-та категория в местността „Казлача” с 

площ от 0,750 дка по КВС на с.Малък Дол 

38. Имот № 044011 - Нива от ІV-та категория в местността „До 

гробищата” с площ от 0,439 дка по КВС на с.Малък Дол 

39. Имот № 043037 – Овощна градина от VІІІ-ма категория в местността 

„Атапа” с площ от 5,001 дка по КВС на с.Малък Дол 

40. Имот № 043043 - Овощна градина от VІІІ-ма категория в местността 

„Атапа” с площ от 6,401 дка по КВС на с.Малък Дол 

41. Имот № 043051 - Овощна градина от VІІІ-ма категория в местността 

„Атапа” с площ от 1,999 дка по КВС на с.Малък Дол 

42. Имот № 043054 - Овощна градина от VІІІ-ма категория в местността 

„Атапа” с площ от 8,100 дка по КВС на с.Малък Дол 

43. Имот № 045030 - Лозе от VІ-та категория в местността „Лозарски 

кладенец” с площ от 1,800 дка по КВС на с.Малък Дол 

44. Имот № 045059 - Лозе от VІ-та категория в местността „Лозарски 

кладенец” с площ от 1,897 дка по КВС на с.Малък Дол 

45. Имот № 045120 - Лозе от VІ-та категория в местността „Лозарски 

кладенец” с площ от 0,800 дка по КВС на с.Малък Дол 

46. Имот № 045134 - Лозе от VІ-та категория в местността „Лозарски 

кладенец” с площ от 6,440 дка по КВС на с.Малък Дол 

47. Имот № 046070 - Лозе от ІХ-та категория в местността „Копаците” с 

площ от 6,786 дка по КВС на с.Малък Дол 

48. Имот № 125153 – Нива от VІ-та категория в местността 

„Салимовото” с площ от 3.032 дка по КВС на с.Гранит 

49. Имот № 125148 – Нива от VІ-та категория в местността 

„Салимовото” с площ от 4,908 дка по КВС на с.Гранит 



 

50. Имот № 125151 – Нива от VІ-та категория в местността 

„Салимовото” с площ от 3.159 дка по КВС на с.Гранит 

51. Имот № 125147 – Нива от VІ-та категория в местността 

„Салимовото” с площ от 2,525 дка по КВС на с.Гранит 

52. Имот № 125152 – Нива от VІ-та категория в местността 

„Салимовото” с площ от 2,437 дка по КВС на с.Гранит 

53. Имот № 071032 – Нива от VІ-та категория в местността „Асан 

Бейовото” с площ от 8,649 дка по КВС на с.Оризово 

 

3.  В точка VІ. ОПИСАНИЕ НА ИМОТИТЕ, КОИТО ОБЩИНАТА 

ИМА НАМЕРЕНИЕ ДА ПРЕДЛОЖИ ЗА ОТДАВАНЕ ПОД АРЕНДА БЕЗ 

ТЪРГ 

Б. За които предстои откриване на процедура 

1. Имот № 039001 – Изоставена нива от ІХ-та кат. в месността „Вехти 

лозя” с площ от 6.728 дка по КВС на с.Братя Даскалови 

2. Имот № 044025 – Изоставена нива от ІХ-та кат. в месността „Дядо 

Хаджиеви лозя” с площ от 10,567 дка по КВС на с.Братя Даскалови 

3. Имот № 044027 – Изоставена нива от ІХ-та кат. в месността „Дядо 

Хаджиеви лозя” с площ от 14,133 дка по КВС на с.Братя Даскалови 

4. Имот № 044028 – Изоставена нива от ІХ-та кат. в месността „Дядо 

Хаджиеви лозя” с площ от 8,100 дка по КВС на с.Братя Даскалови 

5. Имот № 044021 – Изоставена нива от ІХ-та кат. в месността „Дядо 

Хаджиеви лозя” с площ от 40,735 дка по КВС на с.Братя Даскалови 

6. Имот № 124009 – Нива от ІІІ-та кат. в месността „До село” с площ от 

0,254 дка по КВС на с.Гранит 

7. Имот № 124007 – Нива от ІІІ-та кат. в месността „До село” с площ от 

1,679 дка по КВС на с.Гранит 

8. Имот № 026008 – Нива от ІІІ-та кат. в месността „Тюркменска кория” 

с площ от 1,796 дка по КВС на с.Гранит 

 
Гласуваха поименно: 

1. Петко Михайлов Михайлов – „за” 

2. Катя Иванова Иванова – „за” 

3. Георги Минков Колев – „за” 

4. Иван Пенев Пенчев – „за” 

5. Стойка Минчева Василева – „за” 

6. Силвия  Чавдарова Тодорова – „за” 

7. Иван Петров Иванов – „за” 

8. Таньо Стоянов Стоянов – „за” 

9. Никола Вълев Будаков – „за” 

10. Стоян Колев Вълчев – „за” 

11. Спас Запрянов Пеев – „за” 

12. Иван Димитров Жеков – „за” 

13. Радка Стоилова Караджова – „за” 

Общ брой съветници – 13. Брой присъствали на гласуването – 13. Брой 

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

                                     ПРЕДСЕДАТЕЛ ОбС:__________________    

        /ПЕТКО МИХАЙЛОВ/ 



 

           ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - БРАТЯ ДАСКАЛОВИ 
 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 119 

от 25. 05. 2016 г. 

 

І. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.24а, ал.6, т.2 от ЗСППП, 

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 наем без провеждане на търг на следните 

имоти: 

1. Имот № 124009 – Нива от ІІІ-та кат. в местността „До село” с площ от 

0,254 дка по КВС на с. Гранит за срок 10 години на цена 24.00 лева на декар 

годишен наем на Вътко Тонев Тонев от  гр.Стара Загора. 

2. Имот № 124007 – Нива от ІІІ-та кат. в местността „До село” с площ от 

1,679 дка по КВС на с.Гранит за срок 10 години на цена 24.00 лева на декар 

годишен наем на Вътко Тонев Тонев от  гр.Стара Загора. 

3. Имот № 026008 – Нива от ІІІ-та кат. в местността „Тюркменска кория” 

с площ от 1,796 дка по КВС на с.Гранит за срок 10 години на цена 24.00 лева на 

декар годишен наем на Вътко Тонев Тонев от  гр.Стара Загора. 

ІІ. Упълномощава кмета на общината да сключи договор с наемателя 

Вътко Тонев Тонев от  гр.Стара Загора, 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. Силвия  Чавдарова Тодорова – „за” 

7. Иван Петров Иванов – „за” 

8. Таньо Стоянов Стоянов – „за” 

9. Никола Вълев Будаков – „за” 

             10. Стоян Колев Вълчев – „за” 

             11. Спас Запрянов Пеев – „за” 

             12. Иван Димитров Жеков – „за” 

             13. Радка Стоилова Караджова – „за” 

 

Общ брой съветници – 13. Брой присъствали на гласуването – 13. Брой 

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

                                       ПРЕДСЕДАТЕЛ ОбС:__________________    

        /ПЕТКО МИХАЙЛОВ/ 



 

           ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - БРАТЯ ДАСКАЛОВИ 
 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

№ 120 

 

от 25. 05. 2016 г. 

 

І. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.24а, ал.6, т.2 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 на имоти: 

 

1. Имот № 039001 – Изоставена нива от ІХ-та кат. в местността „Вехти 

лозя” с площ от 6.728 дка по КВС на с. Братя Даскалови за срок 20 години на 

цена 10.00 лева на декар годишен наем на Донка Иванова Стратева от с. Братя 

Даскалови. 

2. Имот № 044025 – Изоставена нива от ІХ-та кат. в местността „Дядо 

Хаджиеви лозя” с площ от 10,567 дка по КВС на с. Братя Даскалови за срок 20 

години на цена 10.00 лева на декар годишен наем на Донка Иванова Стратева от 

с. Братя Даскалови. 

3. Имот № 044027 – Изоставена нива от ІХ-та кат. в местността „Дядо 

Хаджиеви лозя” с площ от 14,133 дка по КВС на с. Братя Даскалови за срок 20 

години на цена 10.00 лева на декар годишен наем на Донка Иванова Стратева от 

с. Братя Даскалови. 

4. Имот № 044028 – Изоставена нива от ІХ-та кат. в местността „Дядо 

Хаджиеви лозя” с площ от 8,100 дка по КВС на с. Братя Даскалови за срок 20 

години на цена 10.00 лева на декар годишен наем на Донка Иванова Стратева от 

с. Братя Даскалови. 

5. Имот № 044021 – Изоставена нива от ІХ-та кат. в местността „Дядо 

Хаджиеви лозя” с площ от 40,735 дка по КВС на с. Братя Даскалови за срок 20 

години на цена 10.00 лева на декар годишен наем на Донка Иванова Стратева от 

с. Братя Даскалови. 

 

ІІ. Упълномощава кмета на общината да сключи договор с Донка 

Иванова Стратева от с. Братя Даскалови, 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. Силвия  Чавдарова Тодорова – „за” 

7. Иван Петров Иванов – „за” 

8. Таньо Стоянов Стоянов – „за” 

9. Никола Вълев Будаков – „за” 

             10. Стоян Колев Вълчев – „за” 

             11. Спас Запрянов Пеев – „за” 

             12. Иван Димитров Жеков – „за” 

             13. Радка Стоилова Караджова – „за” 

 

 

 

 

 

Общ брой съветници – 13. Брой присъствали на гласуването – 13. Брой 

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

                                           

                                     

 

 

                                      ПРЕДСЕДАТЕЛ ОбС:__________________    

        /ПЕТКО МИХАЙЛОВ/ 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

           ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - БРАТЯ ДАСКАЛОВИ 
 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

№ 121 

 

от 25. 05. 2016 г. 

 

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 отдаване под аренда на явен публичен търг на имоти: 

1. Имот № 014092  - Изоставена нива от ІХ-та категория в местността 

„Дядковица” с площ от 3,102 дка по КВС на с. Братя Даскалови за срок 20 

години на първоначална тръжна цена от 10.00 лева на декар годишна арендна 

вноска. 

2. Имот  № 035001  - Изоставена нива от ІХ-та категория в местността 

„Момина могила” с площ от 121,434 дка по КВС на с.Братя Даскалови за срок 20 

години на първоначална тръжна цена от 10.00 лева на декар годишна арендна 

вноска . 

3. Имот  № 034008  - Изоставена нива от ІХ-та категория в местността 

„Дядковец” с площ от 29,969 дка по КВС на с.Братя Даскалови за срок 20 години 

на първоначална тръжна цена от 10.00 лева на декар годишна арендна вноска.  

4. Имот  № 038010  - Изоставена нива от ІХ-та категория в местността 

„Костов връх” с площ от 55,091 дка по КВС на с.Братя Даскалови за срок 20 

години на първоначална тръжна цена от 10.00 лева на декар годишна арендна 

вноск.  

5. Имот  № 028019  - Нива от ІХ-та категория в местността „Бадемито” с 

площ от 60,752 дка по КВС на с.Братя Даскалови за срок 20 години на 

първоначална тръжна цена от 10.00 лева на декар годишна арендна вноска. 

6. Имот  № 021022  - Нива от V-та категория в местността „Исетата” с 

площ от 1,582 дка по КВС на с.Верен за срок 20 години на първоначална тръжна 

цена от 15.00 лева на декар годишна арендна вноска.  

7. Имот  № 052027  - Нива от ІV-та категория в местността „До 

гробищата” с площ от 0,950 дка по КВС на с.Плодовитово за срок 20 години на 

първоначална тръжна цена от 24.00 лева на декар годишна арендна вноска.  

8. Имот  № 062003  - Изоставена нива от ІV-та категория в местността 

„Под село” с площ от 3,666 дка по КВС на с.Марково за срок 20 години на 

първоначална тръжна цена от 21.00 лева на декар годишна арендна вноска. 



 

9. Имот № 006028 - Нива от ІV-та категория в местността „Суватя” с 

площ от 1.000 дка по КВС на с.Черна гора за срок 20 години на първоначална 

тръжна цена от 24.00 лева на декар годишна арендна вноска. 

10. Имот № 052015 - Нива от V-та категория в местността „Плугница” с 

площ от 3,000 дка по КВС на с.Сърневец за срок 20 години на първоначална 

тръжна цена от 15.00 лева на декар годишна арендна вноска.  

11. Имот № 0050300 - Нива от ІV-та категория в местността „Ладовец” с 

площ от 1,382 дка по КВС на с.Сърневец за срок 20 години на първоначална 

тръжна цена от 21.00 лева на декар годишна арендна вноска. 

12. Имот № 039017 - Нива от ІV-та категория в местността „Арнаутско” 

с площ от 1,501 дка по КВС на с.Опълченец за срок 20 години на първоначална 

тръжна цена от 24.00 лева на декар годишна арендна вноска.  

13. Имот № 058011 - Нива от ІV-та категория в местността „Бента” с 

площ от 6,980 дка по КВС на с.Опълченец за срок 20 години на първоначална 

тръжна цена от 24.00 лева на декар годишна арендна вноска. 

14. Имот № 078020 - Нива от ІХ-та категория в местността „Тепеджика” 

с площ от 12.300 дка по КВС на с.Малко Дряново за срок 20 години на 

първоначална тръжна цена от 10.00 лева на декар годишна арендна вноска. 

15. Имот № 040013 - Нива от VІІІ-ма категория в местността „Гере тепе” 

с площ от 5,999 дка по КВС на с.Малко Дряново за срок 20 години на 

първоначална тръжна цена от 10.00 лева на декар годишна арендна вноска.  

16. Имот № 038014 - Нива от ІV-та категория в местността „Турски 

гробища” с площ от 29,851 дка по КВС на с.Мирово за срок 20 години на 

първоначална тръжна цена от 24.00 лева на декар годишна арендна вноска. 

17. Имот № 038024 - Нива от ІV-та категория в местността „Турски 

гробища” с площ от 12,503 дка по КВС на с.Мирово за срок 20 години на 

първоначална тръжна цена от 24.00 лева на декар годишна арендна вноска.  

18. Имот № 036022 - Нива от VІ-та категория в местността „Кайнака” с 

площ от 7,097 дка по КВС на с.Мирово за срок 20 години на първоначална 

тръжна цена от 24.00 лева на декар годишна арендна вноска.  

19. Имот № 028001 - Нива от ІV-та категория в местността „Коруча” с 

площ от 4,997 дка по КВС на с.Мирово за срок 20 години на първоначална 

тръжна цена от 24.00 лева на декар годишна арендна вноска.  

20. Имот № 075006 - Нива от ІV-та категория в местността „Над село” с 

площ от 1,502 дка по КВС на с.Съединение за срок 20 години на първоначална 

тръжна цена от 21.00 лева на декар годишна арендна вноска.  

21. Имот № 008034 - Нива от ІV-та категория в местността „Бюка” с 

площ от 0,537 дка по КВС на с.Горно Белево за срок 20 години на първоначална 

тръжна цена от 24.00 лева на декар годишна арендна вноска.  

22. Имот № 022058 - Нива от VІІІ-ма категория в местността „Старите 

лозя” с площ от 30,352 дка по КВС на с.Горно Белево за срок 20 години на 

първоначална тръжна цена от 15.00 лева на декар годишна арендна вноска.  

23. Имот № 037011 - Нива от ІV-та категория в местността „Казлача” с 

площ от 0,750 дка по КВС на с.Малък Дол за срок 20 години на първоначална 

тръжна цена от 21.00 лева на декар годишна арендна вноска.  



 

24. Имот № 044011 - Нива от ІV-та категория в местността „До 

гробищата” с площ от 0,439 дка по КВС на с.Малък Дол за срок 20 години на 

първоначална тръжна цена от 21.00 лева на декар годишна арендна вноска.  

25. Имот № 043037 – Овощна градина от VІІІ-ма категория в местността 

„Атапа” с площ от 5,001 дка по КВС на с.Малък Дол за срок 20 години на 

първоначална тръжна цена от 10.00 лева на декар годишна арендна вноска.  

26. Имот № 043043 - Овощна градина от VІІІ-ма категория в местността 

„Атапа” с площ от 6,401 дка по КВС на с.Малък Дол за срок 20 години на 

първоначална тръжна цена от 10.00 лева на декар годишна арендна вноска.. 

27. Имот № 043051 - Овощна градина от VІІІ-ма категория в местността 

„Атапа” с площ от 1,999 дка по КВС на с.Малък Дол за срок 20 години на 

първоначална тръжна цена от 10.00 лева на декар годишна арендна вноска.  

28. Имот № 043054 - Овощна градина от VІІІ-ма категория в местността 

„Атапа” с площ от 8,100 дка по КВС на с.Малък Дол за срок 20 години на 

първоначална тръжна цена от 10.00 лева на декар годишна арендна вноска.  

29. Имот № 045030 - Лозе от VІ-та категория в местността „Лозарски 

кладенец” с площ от 1,800 дка по КВС на с.Малък Дол за срок 20 години на 

първоначална тръжна цена от 15.00 лева на декар годишна арендна вноска. 

30. Имот № 045059 - Лозе от VІ-та категория в местността „Лозарски 

кладенец” с площ от 1,897 дка по КВС на с.Малък Дол за срок 20 години на 

първоначална тръжна цена от 15.00 лева на декар годишна арендна вноска.  

31. Имот № 045120 - Лозе от VІ-та категория в местността „Лозарски 

кладенец” с площ от 0,800 дка по КВС на с.Малък Дол за срок 20 години на 

първоначална тръжна цена от 15.00 лева на декар годишна арендна вноска.  

32. Имот № 045134 - Лозе от VІ-та категория в местността „Лозарски 

кладенец” с площ от 6,440 дка по КВС на с.Малък Дол за срок 20 години на 

първоначална тръжна цена от 15.00 лева на декар годишна арендна вноска.  

33. Имот № 046070 - Лозе от ІХ-та категория в местността „Копаците” с 

площ от 6,786 дка по КВС на с.Малък Дол за срок 20 години на първоначална 

тръжна цена от 10.00 лева на декар годишна арендна вноска. 

34. Имот № 125153 – Нива от VІ-та категория в местността 

„Салимовото” с площ от 3.032 дка по КВС на с.Гранит за срок 20 години на 

първоначална тръжна цена от 21.00 лева на декар годишна арендна вноска. 

35. Имот № 125148 – Нива от VІ-та категория в местността 

„Салимовото” с площ от 4,908 дка по КВС на с.Гранит за срок 20 години на 

първоначална тръжна цена от 21.00 лева на декар годишна арендна вноска. 

36. Имот № 125151 – Нива от VІ-та категория в местността 

„Салимовото” с площ от 3.159 дка по КВС на с.Гранит за срок 20 години на 

първоначална тръжна цена от 21.00 лева на декар годишна арендна вноска. 

37. Имот № 125147 – Нива от VІ-та категория в местността 

„Салимовото” с площ от 2,525 дка по КВС на с.Гранит за срок 20 години на 

първоначална тръжна цена от 21.00 лева на декар годишна арендна вноска. 

38. Имот № 125152 – Нива от VІ-та категория в местността 

„Салимовото” с площ от 2,437 дка по КВС на с.Гранит за срок 20 години на 

първоначална тръжна цена от 21.00 лева на декар годишна арендна вноска. 

39. Имот № 071032 – Нива от VІ-та категория в местността „Асан 

Бейовото” с площ от 8,649 дка по КВС на с.Оризово на първоначална тръжна 



 

цена от 24.00 лева на декар годишна арендна вноска, както и съгласието си при 

желание на арендатора да промени начина на трайно ползване на имота, като 

всички разходи по трасирането на имота и други документи са за негова сметка. 

След изтичане на срока по договора Община Братя Даскалови не дължи 

обезщетение за създаденото трайно насаждение. 

ІІ. Всяка година по решение на Общински съвет Братя Даскалови да се 

актуализира годишната арендна вноска. 

ІІІ. Ползвателят има право да променя НТП на имота по договор.  

ІV. Упълномощава кмета на общината да проведе търга и сключи 

договор със спечелилите кандидати, 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. Силвия  Чавдарова Тодорова – „за” 

7. Иван Петров Иванов – „за” 

8. Таньо Стоянов Стоянов – „за” 

9. Никола Вълев Будаков – „за” 

             10. Стоян Колев Вълчев – „за” 

             11. Спас Запрянов Пеев – „за” 

             12. Иван Димитров Жеков – „за” 

             13. Радка Стоилова Караджова – „за” 

 

 

 

 

Общ брой съветници – 13. Брой присъствали на гласуването – 13. Брой 

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

                                           

                                     

 

 

                                      ПРЕДСЕДАТЕЛ ОбС:__________________    

        /ПЕТКО МИХАЙЛОВ/ 

 

 

 

 



 

           ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - БРАТЯ ДАСКАЛОВИ 
 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

№ 122 

 

от 25. 05. 2016 г. 

 

На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА и във връзка с чл.129, ал.1 от 

ЗУТ  Общински съвет Братя Даскалови реши:  

                                                                    

1. Одобрява проект за Подробен устройствен план -  парцеларен план  

за поливни цели на масивите  58 и 59  по части Геодезия и ВиК  с обща дължина 

на новопроектирания водопровод  1701,72м  и  проект за подробен устройствен 

план -  парцеларен план  част  Електротехническа  към  масиви 58 и 59  с обща 

дължина на кабелна   мрежа за разпръсквателни съоръжения  1701,72м,  

преминаващи през поземлени общински имоти и пътища  № 212,  № 389, № 548, 

№ 560 и собствени имоти на възложителя с № 58028,  № 59007, № 59038, № 

59048  в землището на село Съединение, община Братя Даскалови  за обект: 

”Изграждане на напоителна система в масиви 58 и 59 в землището на 

с.Съединение”, община Братя Даскалови, област Стара Загора. 

2. Възлага на Кмета на Община Братя Даскалови  да изпрати решението 

в 7-дневен срок за обнародване в “Държавен вестник”, съгласно изискванията на 

чл.129, ал.1 от Закона за устройство на територията. 

 

 

 

 

Общ брой съветници – 13. Брой присъствали на гласуването – 13. Брой 

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

                                           

                                     

 

 

                                      ПРЕДСЕДАТЕЛ ОбС:__________________    

        /ПЕТКО МИХАЙЛОВ/ 

 

 



 

           ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - БРАТЯ ДАСКАЛОВИ 
 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

№ 123 

 

от 25. 05. 2016 г. 

 

1. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА и чл.6, ал.1 във връзка с чл.3, 

ал.2 от Закона за общинската собственост дава съгласието си за промяна на 

характера на собствеността на имоти № 000148 - Дере от Х-та категория с площ 

от 19,395 дка и № 000107 - Дере от Х-та категория с площ от 4,029 дка по КВС 

на с.Съединение - публична общинска собственост, съгласно АПОС № 

2485/13.08.2014 година и АПОС № 2486/13.08.2014 година от публична 

общинска в частна общинска собственост. 

2. Упълномощава кмета на общината да изпълни всички процедури по 

актуване на собствеността. 

 

 

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. Силвия  Чавдарова Тодорова – „за” 

7. Иван Петров Иванов – „за” 

8. Таньо Стоянов Стоянов – „за” 

9. Никола Вълев Будаков – „за” 

             10. Стоян Колев Вълчев – „за” 

             11. Спас Запрянов Пеев – „въздържал се” 

             12. Иван Димитров Жеков – „против” 

             13. Радка Стоилова Караджова – „против” 

 

Общ брой съветници – 13. Брой присъствали на гласуването – 13. Брой 

гласували „за” – 9, „против” – 3, „въздържал се” – 1. Приема се. 

 

                                      ПРЕДСЕДАТЕЛ ОбС:__________________    

        /ПЕТКО МИХАЙЛОВ/ 



 

           ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - БРАТЯ ДАСКАЛОВИ 
 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

№ 124 

 

от 25. 05. 2016 г. 

 

1. На основание: чл. 21, ал. 1, т. 10 от Закона за местното самоуправление 

и местната администрация и чл. 12, ал. 1, Б от Устава на Сдружение „МИГ 

Брезово, Братя Даскалови“, Общински съвет Братя Даскалови взима решение в 

случай, че Стратегията за водено от общностите местно развитие на 

Сдружение „МИГ Брезово, Братя Даскалови“ бъде одобрена за финансиране 

от Управляващия орган на Програма за развитие на селските райони 2014 – 2020 

г., община Братя Даскалови ще внесе еднократно членския си внос в 

Сдружението за периода от 2016 до 2023 г. включително в размер на 9 600 лв. (8 

години по 1200 лв. дължим членски внос).  

 

 

 

Гласуваха поименно: 

1. Петко Михайлов Михайлов – „за” 

2. Катя Иванова Иванова – „за” 

3. Георги Минков Колев – „за” 

4. Иван Пенев Пенчев – „за” 

5. Стойка Минчева Василева – „за” 

6. Силвия  Чавдарова Тодорова – „за” 

7. Иван Петров Иванов – „за” 

8. Таньо Стоянов Стоянов – „за” 

9. Никола Вълев Будаков – „за” 

             10. Стоян Колев Вълчев – „за” 

             11. Спас Запрянов Пеев – „за” 

             12. Иван Димитров Жеков – „за” 

             13. Радка Стоилова Караджова – „за” 

 

Общ брой съветници – 13. Брой присъствали на гласуването – 13. Брой 

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

                                           

                                       ПРЕДСЕДАТЕЛ ОбС:__________________    

        /ПЕТКО МИХАЙЛОВ/    



 

           ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - БРАТЯ ДАСКАЛОВИ 
 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

№ 125 

 

от 25. 05. 2016 г. 

 

 

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 Ангелина Пенева Атанасова от с.Партизанин за лечение. 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Общ брой съветници – 13. Брой присъствали на гласуването – 13. Брой 

гласували „за” – 9, „против” – 3, „въздържал се” – 1. Приема се. 

                                           

                                     

 

 

                                      ПРЕДСЕДАТЕЛ ОбС:__________________    

        /ПЕТКО МИХАЙЛОВ/ 

 

 

 

 

 

 

 



 

           ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - БРАТЯ ДАСКАЛОВИ 
 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 126 

от 25. 05. 2016 г. 

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и 

местната администрация, във връзка с чл. 137, ал. 1, т. 3 от Търговския закон,  

чл. 8, ал. 1, т. 12 от  Учредителния акт на „Тържище с. Плодовитово” ЕООД, чл. 

19, ал. 1, т. 3 и чл. 49, ал. 1 и ал. 2 от Наредбата за реда за упражняване на 

правата на собственост на общината в търговски дружества с общинско участие 

в капитала, за участието на община Братя Даскалови в граждански дружества и 

в сдружения с нестопанска цел, Общински съвет Братя Даскалови реши: 

 

1. „Тържище с. Плодовитово” ЕООД не отчислява дивидент на 

Община Братя Даскалови за 2015 г.  

2. Печалбата на „Тържище с. Плодовитово” ЕООД за 2015 г. в размер 

на 225 936.63 лв. /двеста двадесет и пет хиляди деветстотин тридесет и шест 

лева и шейсет и три стотинки/ се предоставя на дружеството, за да  бъде 

използвана за бъдещото строителство на територията на тържището и пазара. 
 

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. Силвия  Чавдарова Тодорова – „за” 

7. Иван Петров Иванов – „за” 

8. Таньо Стоянов Стоянов – „за” 

9. Никола Вълев Будаков – „за” 

             10. Стоян Колев Вълчев – „за” 

             11. Спас Запрянов Пеев – „въздържал се” 

             12. Иван Димитров Жеков – „против” 

             13. Радка Стоилова Караджова – „против” 

 

Общ брой съветници – 13. Брой присъствали на гласуването – 13. Брой 

гласували „за” – 9, „против” – 3, „въздържал се” – 1. Приема се. 

                                           

                                      ПРЕДСЕДАТЕЛ ОбС:__________________    

        /ПЕТКО МИХАЙЛОВ/ 



 

           ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - БРАТЯ ДАСКАЛОВИ 
 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 127 

от 25. 05. 2016 г. 

1. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, Общински съвет Братя 

Даскалови дава съгласие за промяна на регулацията  на УПИ VІІ, VІІІ, ІХ, Х, ХІ, 

ХІІ, ХІІІ, ХІV и ХІV в кв.61 по плана на с.Мирово, на УПИ І, ІІ, ІІІ, ІV, V, VІ, 

VІІ,VІІІ, ІХ, Х и ХІ в кв.62 по плана на с.Мирово, на УПИ І и ІІ в кв.63 и 

образуване на съсобствен имот в кв.61 по плана на с.Мирово: 

УПИ І, кв.63 с площ от 2 477.80 кв.м. собственост на ЧИ ЕССЕ 

ТРЕЙДИНГ” ООД гр.София 

УПИ VІІ в кв.61 с площ от 24 445 кв.м. съсобствен, както следва: 

- 926/24445 ид.ч.  – собственост на община Братя Даскалови 

- 23519/24445 ид.ч. – собственост на ЧИ ЕССЕ ТРЕЙДИНГ” ООД 

гр.София 

2. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.6, ал.1 от Закона за 

общинската собственост, Общински съвет Братя Даскалови обявява част от 

Улица ОТ 170 – ОТ 150  по плана на с. Мирово за частна общинска собственост. 

3. С цел прекратяване на съсобствеността между Община Братя 

Даскалови и ЧИ ЕССЕ ТРЕЙДИНГ” ООД гр.София в новообразуваните имоти, 

след влизане в сила на промяната на ПУП-ПРЗ на с.Мирово, Общински съвет 

Братя Даскалови упълномощава Кмета на общината да възложи изготвяне на 

пазарна оценка на общинската част от земята – 926 кв.м. , която се присъединява 

към УПИ VІІ в кв.61 по плана на с.Мирово. 
               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. Силвия  Чавдарова Тодорова – „за” 

7. Иван Петров Иванов – „за” 

8. Таньо Стоянов Стоянов – „за” 

9. Никола Вълев Будаков – „за” 

             10. Стоян Колев Вълчев – „за” 

             11. Спас Запрянов Пеев – „против” 

             12. Иван Димитров Жеков – „против” 

             13. Радка Стоилова Караджова – „против” 

Общ брой съветници – 13. Брой присъствали на гласуването – 13. Брой 

гласували „за” – 9, „против” – 4, „въздържал се” – 0. Приема се. 

                                         ПРЕДСЕДАТЕЛ ОбС:__________________    

        /ПЕТКО МИХАЙЛОВ/ 



 

           ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - БРАТЯ ДАСКАЛОВИ 
 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 128 

от 25. 05. 2016 г. 

 

І. На осн. чл.21, ал.3 от ЗМСМА допълва Правилника за организацията и 

дейността на Общински съвет Братя Даскалови, неговите комисии и 

взаимодействието му с общинската администрация, мандат 2015-2019 както 

следва: 

Чл.15а.(Нов)(1) Общинският съвет, избира с явно гласуване от състава 

на общинските съветници заместник-председател на Общинския съвет. 

(2) Всяка политическа партия или коалиция представена в общинския 

съвет може да издига свой кандидат за заместник-председател. 

(3) Гласуването за избор на заместник-председател се извършва 

поотделно за всеки един предложен кандидат. 

(4) За избран се смята кандидатът, получил повече от половината от 

гласовете на общия брой съветници. 

Чл. 156.(Нов) (1)3аместник-председателят има следните правомощия: 

1. Подпомага Председателя при изпълнение на неговите функции и 

правомощия; 

2. Следи за спазването на процедурните правила при протичане на 

заседанието на Общинския съвет; 

3. Замества Председателя при обективна невъзможност той да присъства 

на заседанията на съвета; 

4. Изпълнява други функции и правомощия на Председателя, когато той 

му възложи това. 

(2) Правомощията на Заместник-председателя се прекратяват 

предсрочно по реда на предсрочното прекратяване правомощията на 

Председателя. 

2. В ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ: 

§4. Правилникът е допълнен с Решение № 128 от 25.05.2016 г. и влиза в 

сила от деня на приемането му. 

ІІ. На основание чл. 24, ал.2 от ЗМСМА избира Таньо Стоянов Стоянов 

за заместник-председател на Общински съвет Братя Даскалови. 

 

Общ брой съветници – 13. Брой присъствали на гласуването – 11. Брой 

гласували „за” – 10, „против” – 0, „въздържал се” – 1. Приема се. 

                                        

                                      ПРЕДСЕДАТЕЛ ОбС:__________________    

        /ПЕТКО МИХАЙЛОВ/ 


