
           ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - БРАТЯ ДАСКАЛОВИ 
 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

№ 173 

 
от  16. 09. 2016 г. 

 

На основание чл.21, ал.1, т.6 от ЗМСМА, чл. 124 от Закона за публичните 

финанси и чл. 36, ал.3 от Наредбата условията и реда за съставяне на 

тригодишната бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, 

обсъждане, приемане, изпълнение и отчитане на общинския бюджет на Община 

Братя Даскалови, Общински съвет Братя Даскалови реши: 

 

1. Приема промените по приходната и разходна част на бюджета 

/Приложение 1/ 

 

2. Приема актуализирания бюджет на общината за 2016г.  в размер на: 

     По приходите -  5 820 662 лв. 

     По разходите  -  5 820 662 лв. 

 

 3. Дава съгласие да бъде извършена компенсираща промяна в 

капиталовите разходи, финансирани със средства от целевата субсидия за 2016 г. 

и собствени приходи, съгласно /Приложение  2/. 

 

4. Приема актуализираната инвестиционна програма на Община Братя 

Даскалови за 2016 година в размер на  665 357 лв.,  съгласно /Приложение 2/         

 

5. Възлага на кмета на община Братя Даскалови  да извърши 

необходимата актуализация по бюджета на общината, свързана с изпълнение на 

т. 1 от решението. 

 

Гласуваха поименно: 

1. Петко Михайлов Михайлов – „за” 

2. Катя Иванова Иванова – „за” 

3. Георги Минков Колев – „за” 

4. Иван Пенев Пенчев – „за” 

5. Стойка Минчева Василева – „за” 

6. Силвия  Чавдарова Иванова – „за” 

7. Иван Петров Иванов – „за” 

8. Таньо Стоянов Стоянов – „за” 



9. Никола Вълев Будаков – „за” 

10. Стоян Колев Вълчев – „за” 

11. Спас Запрянов Пеев – „за” 

12. Иван Димитров Жеков – „против” 

13. Радка Стоилова Караджова – „против” 

 

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

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

 

 

                 

                                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ ОбС:__________________    

        /ПЕТКО МИХАЙЛОВ/            

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



           ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - БРАТЯ ДАСКАЛОВИ 
 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

№ 174 

 
от  16. 09. 2016 г. 

 

 

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

Даскалови реши: 

 

1.  Утвърждава, считано от  1 октомври 2016  година    численост на 

персонала в  местна  дейност  „Други дейности по икономиката”   в Община 

Братя Даскалови,  както следва: 

 

Численост   Било  - 8 щ. бр.             Става – 9 щ. бр.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

 

№ 175 

 
от  16. 09. 2016 г. 

 

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 VIІ. 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 кабел високо 

напрежение /линеен обект/, преминаващ през имоти № 028006 - полски път, № 

028008 – Пасище, мера и № 028010 – Пасище, мера в местността „Халка Бунар” 

по КВС на с.Горно Белево - общинска собственост с площ от 5 664 кв.м. 

2. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, 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/ подземен 

кабел високо напрежение, преминаващ през имоти № 028006 - полски път, № 

028008 – Пасище, мера и № 028010 – Пасище, мера в местността „Халка Бунар” 

по КВС на с.Горно Белево. Имотите са общинска собственост. Сервитутът на 

кабела високо напрежение е с дължина 1131,64 метра и заема площ от 5 664 

кв.м. 

3. Определя цената на учредения сервитут в размер на 1133 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. Силвия  Чавдарова Иванова – „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 

 

№ 176 

 
от  16. 09. 2016 г. 

 

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 VIІ. ОПИСАНИЕ НА ИМОТИТЕ, КОИТО 

ОБЩИНАТА ИМА НАМЕРЕНИЕ ДА ПРЕДЛОЖИ ЗА УЧРЕДЯВАНЕ НА 

ОГРАНИЧЕНИ ВЕЩНИ ПРАВА БЕЗ ТЪРГ - нова точка 2: Учредяване на 

сервитут - право на прокарване на обект на техническата инфраструктура 

/линеен обект/ подземен тръбопровод Ф 300 мм, преминаващ през имоти № 

000030 – „Др.трайно насажд.”, № 000679 - Полски път, № 011011 - Изоставена 

нива в местността „Високия бряг” и № 000715 - Полски път по КВС на с.Братя 

Даскалови - общинска собственост с площ от 744.38 кв.м. 

2. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.112, ал.2 от ЗВ, 

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/ подземен тръбопровод Ф 300 мм, преминаващ през имоти № 

000030 – „Др.трайно насажд.”, № 000679 - Полски път, № 011011 - Изоставена 

нива в местността „Високия бряг” и № 000715 - Полски път по КВС на с.Братя 

Даскалови - общинска собственост в рамките на зоната с ограничен режим на 

ползване /сервитута/ на трасето с площ от 744,38 кв.м. 

3. Определя цената на учредения сервитут в размер на 297,75 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. Силвия  Чавдарова Иванова – „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 

 

№ 177 

 
от  16. 09. 2016 г. 

 

I. 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: VI. ОПИСАНИЕ НА ИМОТИТЕ, 

КОИТО ОБЩИНАТА ИМА НАМЕРЕНИЕ ДА ПРЕДЛОЖИ ПОД 

АРЕНДА БЕЗ ТЪРГ - Б. За които предстои откриване на 

процедура - нови подточки:  
12. Имот № 000619 - Нива от IV-та категория в местността „Гергьоден” с 

площ от 9,876 дка по КВС на с.Долно Ново село при граници: Изток - Имот № 

000621 и имот № 000622-Ниви, Запад - Имот № 000111 - Вътрешна река, Север - 

Имот № 000125 - Жилищна територия и Юг - Имот № 000623 – Нива. 

13. Имот № 000241 - Нива от IV-та категория в местността „Чилтика-

север” с площ от 36,449 дка по КВС на с.Оризово при граници: Север - Имот № 

000231 - Нива, Изток - Имоти № 000149 - Полски пьт, № 000218 - Нива и № 

000152 - Дере, Юг - Имот № 000244 - Нива и Запад-Имот № 000001 - Жилищна 

територия. 

14. Имот № 000231- Нива от IV-та категория в местността „Чилтика-

север” с площ от 30,136 дка по КВС на с.Оризово при граници: Север - Имот № 

000001 - Жилищна територия, Изток - Имоти № 000149 - Полски път и № 000150 

Др.селищна терит., Юг - Имот № 000241 - Нива, Запад - Имот № 000001 - 

Жилищна територия. 

15. Имот № 000375 - Нива от V-та категория в местността „……” с площ 

от 6.307 дка по КВС на с.Опълченец при граници: Север - Имоти № 037014, № 

037003, № 037004, № 037005, № 037013, № 037012 - Ниви, Изток - Имот № 

000257 - Пасище, мера, Юг - Имот № 000258 – Пасище, мера и Запад - Имот № 

000001 - Жилищна територия. 

16. УПИ I в квартал 58 по плана на с.Опълченец с площ от 6300 кв.м. 

17. УПИ II в квартал 58 по плана на с.Опълченец с площ от 5926 кв.м. 

18. УПИ III в квартал 58 по плана на с.Опълченец с площ от 6800 кв м. 

II. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.24а, ал.2, т.2 от ЗСПЗЗ, 

във връзка с чл.6, ал.1, т.2 от Наредбата за стопанисване и управление на 

земеделските земи от ОПФ на Община Братя Даскалови, Общински съвет дава 



съгласието си за предоставяне под аренда без провеждане на търг за срок 15 

стопански години следните имоти: 

1. Имот № 000619 - Нива от IV-та категория в местността „Гергьоден” с 

площ от 9.876 дка по КВС на с.Долно Ново село при граници: Изток - Имот № 

000621 и имот № 000622 - Ниви, Запад - Имот № 000111 - Вътрешна река, Север 

- Имот № 000125 - Жилищна територия и Юг - Имот № 000623 - Нива на цена 

21.00 лева на декар годишна арендна вноска на Бисер Билянов Бакалов от 

с.Конуш, община Асеновград. 

2. Имот № 000241 - Нива от IV-та категория в местността „Чилтика-

север” с площ от 36,449 дка по КВС на с.Оризово при граници: Север - Имот № 

000231 - Нива, Изток - Имоти № 000149 - Полски път, № 000218 - Нива и № 

000152 - Дере, Юг - Имот № 000244 - Нива и Запад - Имот № 000001 - Жилищна 

територия на цена 24,00 лева на декар годишна арендна вноска на Румяна 

Пламенова Пашова от с. Припек, община Джебел. 

3. Имот № 000231 - Нива от ІV-та категория в местността „Чилтика-

север” с площ от 30,136 дка по КВС на с.Оризово при граници: Север – Имот № 

000001 - Жилищна територия, Изток - Имоти № 000149 - Полски път и № 000150 

– Др. селищна терит., Юг - Имот № 000241-Нива, Запад - Имот № 000001 - 

Жилищна територия на цена 24.00 лева на декар годишна арендна вноска на 

Румяна Пламенова Пашова от с. Припек, община Джебел. 

4. Имот  № 000375 - Нива от V-тa категория в местността „……..”  с 

площ от 6.307 дка по KВC на с.Опълченец при граници: Север Имоти № 037014, 

№ 037003, № 037004, № 037005, № 037013, № 037012 - Ниви, Изток Имот № 

000257 - Пасище, мера, Юг - Имот № 000258 – Пасище, мера и Запад - Имот № 

000001 - Жилищна територия на цена 21.00 лева на декар годишна арендна 

вноска на Румяна Пламенова Пашова от с.Припек, община Джебел. 

5. УПИ I в квартал 58 по плана на с.Опьлченец с площ от 6300 кв.м./за 

земеделско ползване/ на цена 50.00 лева на дка без ДДС годишна арендна вноска 

на Иван Господинов Пашов от гр.София. 

6. УПИ II в квартал 58 по плана на с.Опълченец с площ от 5926 кв.м./за 

земеделско ползване/ на цена 50.00 лева на дка без ДДС годишна арендна вноска 

на Иван Господинов Пашов от гр.София. 

7. УПИ III в квартал 58 по плана на с.Опълченец с площ от 6800 кв.м./за 

земеделско ползване/ на цена 50.00 лева на дка без ДДС годишна арендна вноска 

на Иван Господинов Пашов от гр.София. 

III. Упълномощава кмета на общината да сключи договор с 

определените контрагенти за срок 15 стопански години, 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 Иванова – „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 

 

№ 178 

 
от  16. 09. 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 

обект:  „Външно ел. захранване на Приемо-предавателна станция на „БТК” ЕАД 

PD2553_ Veren в ПИ 504068 в землището на село Верен, преминаващо през ПИ 

000015 и ПИ 000409 с обща дължина 1103 м., находящо се в землището на с 

Малък дол, 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 – 12. Брой 

гласували „за” – 12, „против” – 0, „въздържал се” – 0. Приема се. 

 

 

                 

                                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ ОбС:__________________    

        /ПЕТКО МИХАЙЛОВ/            

 

 

 

 



           ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - БРАТЯ ДАСКАЛОВИ 
 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

№ 179 

 
от  16. 09. 2016 г. 

 

 

 

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 VIІ. ОПИСАНИЕ НА ИМОТИТЕ, 

КОИТО ОБЩИНАТА ИМА НАМЕРЕНИЕ ДА ПРЕДЛОЖИ ЗА 

УЧРЕДЯВАНЕ НА ОГРАНИЧЕНИ ВЕЩНИ ПРАВА БЕЗ ТЪРГ - 

нова точка 4:  Учредяване на сервитут - право на прокарване на кабел ниско 

напрежение /линеен обект/ преминаващ през имот № 000015 - полски път и имот 

№ 000409 - Пасище с храсти в местността „.Кайряка” по КВС на с. Малък дол - 

публична общинска собственост с площ от 4338 кв.м. 

2. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, 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/подземен 

кабел ниско напрежение на „БТК” ЕАД гр.София, преминаващ през имот № 

000015 - полски път и имот № 000409 - Пасище с храсти в местността „Кайряка” 

по КВС на с.Малък дол - публична общинска собственост. 

Сервитутът на кабела високо напрежение е с дължина 1103 метра и 

заема площ от 4338 кв.м. 

3. Определя цената на учредения сервитут в размер на 868.00 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. Силвия  Чавдарова Иванова – „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 

 

№ 180 

 
от  16. 09. 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 Господинка Димчева Атанасова от с.Черна гора 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” – 13, „против” – 0, „въздържал се” – 0. Приема се. 

 

 

 

                 

                                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ ОбС:__________________    

        /ПЕТКО МИХАЙЛОВ/            

 

 

 

 

 

 

 

 



           ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - БРАТЯ ДАСКАЛОВИ 
 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

№ 181 

 
от  16. 09. 2016 г. 

 

На основание на чл.33, ал.1, т.2, във връзка с чл.21, ал.3  и чл.26 от 

ЗМСМА, Общински съвет Братя Даскалови приема следните изменения в 

ПРАВИЛНИК за организацията и дейността на Общински съвет Братя 

Даскалови, неговите комисии и взаимодействието му с общинската 

администрация мандат 2015 - 2019 г., както следва: 

І. Текста на Чл.15 от ПРАВИЛНИК за организацията и дейността на 

Общински съвет Братя Даскалови, неговите комисии и взаимодействието му с 

общинската администрация, мандат 2015 - 2019 г. да отпадне изцяло и да 

придобие следния вид: 

Чл.15. (1) Определя продължителност на работното време на 

Председателя на Общински съвет Братя Даскалови, мандат 2015-2019 г. на 

пълен работен ден - 8 /осем/ часа. 

Чл.15. (2) Определя размер на възнаграждението на Председателя на 

Общински съвет Братя Даскалови, мандат 2015-2019 г. - 85 % /осемдесет и пет/ 

процента от размера на възнаграждението на Кмета на Община Братя 

Даскалови. 

Чл.15. (3) Председателят на общинския съвет има право на: 

1 Платен годишен отпуск на Председателя на Общински съвет Братя 

Даскалови, мандат 2015-2019 г.в размер на 20 работни дни. 

2 Допълнително трудово възнаграждение на Председателя на Общински 

съвет Братя Даскалови, мандат 2015-2019 г. в размер на 1,2% за всяка година 

трудов стаж. 

Така определените параметри, касаещи правата на Председателя на 

Общински съвет се прилагат, считано от 01.10.2016 година. 

ІІ. Текста на чл.44, ал.1 от ПРАВИЛНИК за организацията и дейността 

на Общински съвет Братя Даскалови, неговите комисии и взаимодействието му 

с общинската администрация, мандат 2015 - 2019 г. да отпадне изцяло и да 

придобие следния вид: 

Чл.44.(1)Председателят  на общинския съвет организира 

уведомяването на общинските съветници за заседанието на  общинския 

съвет. Уведомяването се извършва чрез отправяне на писмена покана до 

общинските съветници, по телефон или по електронен път. Материалите , 

които ще бъдат разглеждани на предстоящата сесия на общинския съвет се 



предоставят на общинските съветници в писмен вид от звеното по чл.29а , 

ал.2 от ЗМСМА, под ръководството на Председателя на Общинския съвет, 

най-малко в пет дневен срок преди неговото провеждане. По заявление на 

общински съветник, материалите могат да му бъдат предоставени и по 

електронен път в същия срок.  

ІІІ. Текста на чл.44, ал.4 от ПРАВИЛНИК за организацията и дейността 

на Общински съвет Братя Даскалови, неговите комисии и взаимодействието му с 

общинската администрация мандат 2015 - 2019 г. да отпадне изцяло и да 

придобие следния вид: 

Чл.44. (4) Редовните заседания на Общинския съвет се провеждат 

при условията на чл.42 от настоящия правилник от 9.30 часа в сградата на 

Общинска администрация Братя Даскалови.  

 
 

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

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

 

                

                                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ ОбС:__________________    

        /ПЕТКО МИХАЙЛОВ/        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



           ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - БРАТЯ ДАСКАЛОВИ 
 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

№ 182 

 
от  16. 09. 2016 г. 

 

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

самоуправление и местната администрация, Общински съвет Братя Даскалови 

реши: 

1. Общински съвет Братя Даскалови дава съгласие Община Братя 

Даскалови да кандидатства по под-мярка 7.2 „Инвестиции в създаването, 

подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби 

инфраструктура” от ПРСР 2014-2020 г. с проектно предложение „Рехабилитация 

и реконструкция на улици, част от уличната мрежа в с. Братя Даскалови, с. 

Гранит, с. Мирово, с. Оризово, община Братя Даскалови”. 

2. Общински съвет Братя Даскалови потвърждава, че дейностите 

включени в проект „Рехабилитация и реконструкция на улици, част от уличната 

мрежа в с. Братя Даскалови, с. Гранит, с. Мирово, с. Оризово, община Братя 

Даскалови” съответстват на Приоритет 1: „Развитие и модернизация на местната 

техническа и социална инфраструктура”, Цел 1: „Обновяване и доизграждане на 

общинската пътна мрежа”, Мярка 1: „Ремонт на съществуващата пътна мрежа” 

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

3. Упълномощава Кмета на Община Братя Даскалови – Иван Стоянов 

Танев да извърши всички необходими действия за осъществяване на взетото 

решение. 

 
 

 

 

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 

 

№ 183 

 
от  16. 09. 2016 г. 

 

 

 

 

 

 

На основание чл.21, ал.1, т.23, чл.21, ал.2, чл.17, ал.1, т.3 от ЗМСМА и 

във връзка с чл.59, ал.1 от ЗПУО, Общински съвет Братя Даскалови реши: 

 

1. Приема Наредбата за условията и реда на записване, отписване и 

преместване на деца в общинските детски градини на територията на 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/                           


