
  

 

           ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - БРАТЯ ДАСКАЛОВИ 
 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

№ 33 

 

от 28. 01. 2016 г. 

 

На  основание чл. 52, ал. 1 и  чл. 21, ал. 1, т. 6, във връзка с чл. 27, ал. 4 и 

ал. 5 от ЗМСМА, чл.94, ал.2 и ал.3 и чл.39 от Закона за публичните финанси, във 

връзка с разпоредбите на ЗДБРБ за 2016 година , ПМС 380 от 2015 година за 

изпълнение на ЗДБРБ за 2016 год.  и Наредбата за условията и реда за съставяне 

на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години и за 

съставяне, приемане,  изпълнение и отчитане на общинския бюджет на община 

Братя Даскалови, Общински съвет Братя Даскалови реши: 

Приема бюджета на община Братя Даскалови за 2016 год., както следва: 

1.1 По приходите в размер на  5 507 230 лв.   /Приложение 1 / 

 в т.ч. 

Приходи за делегираните от държавата дейности в размер на     2 826 849  

лв.           

в т.ч. 

1.1.1.1. Обща субсидия за делегирани от държавата дейности в размер на  

2 307 366 лв. 

1.1.1.2. Целева субсидия за капиталови разходи за финансиране на       

делегираните  държавни дейности в размер на 26 000 лв. 

1.1.1.3. Собствени  приходи в звената на делегиран бюджет в   размер на  

58 085  лв. 

1.1.1.4. Финансиране   -23 091 лв. 

1.1.1.5. Преходен остатък  от 2015  г. в размер на  458 489 лв.   

/Приложение 3/ 

 

1.1.2. Приходи за местни дейности в размер на 2 680 381 лв. 

1.1.2.1. Данъчни приходи в размер на 301 000 лв. 

1.1.2.2. Неданъчни приходи в размер на 979 398  лв. 

1.1.2.3 Трансфери за местни дейности  в размер на  805 900  лв. 

в т. ч. 

1.1.2.3.1. Обща изравнителна субсидия в размер на 733 400 лв. 

1.1.2.3.2. Трансфер за зимно подържане и снегопочистване в  размер на 

72 500 лв. 

1.1.2.4. Целева субсидия за капиталови разходи за местните дейности в   

размер на  464900  лв.  

1.1.2.5. Предоставени трансфери в размер на 140 400 лв. 



  

 

1.1.2.6. Трансфери между бюджети и сметки за средства от ЕС в размер 

на  17 139 лв 

1.1.2.7. Преходен остатък от 2015 г. в размер на 252 412 лв. 

/Приложение 3/ 

1.2 По разходите в размер на 5507230 лв.  разпределени по функции, 

дейности и параграфи, съгласно / Приложениe 2 / 

В т.ч. 

1.2.1 За делегирани от държавата  дейности в размер на  2 826 849 лв.                 

1.2.2. За допълнително финансиране със средства от собствени приходи 

и изравнителна субсидия  на делегираните от държавата дейности в размер на 

230 957 лв.  

1.2.3. За местни дейности в размер на   2 449 424 лв.            

1.3 Утвърждава средносрочна цел за бюджетното салдо по общинския 

бюджет, изчислено на касова основа в размер на – 687 842 лв. 

2. Приема инвестиционната програма за капиталови разходи 2016 година 

в размер на 581 590 лв., съгласно  /Приложение  4/ 

2.1. Одобрява разпределението на целевата субсидия за капиталови 

разходи, 490 900 лв. в  т.ч.    /Приложение 4/ 

2.1.1 За основен ремонт  466 500 лв. 

2.1.2 За придобиване на ДМА 18 400 лв. 

2.1.3 За придобиване на НДА  6 000 лв. 

2.2. Обектите, които се финансират чрез §40 00  „Постъпления от 

продажба на общински нефинансови   активи” : 

- Ремонт на общинска сграда с. Медово на стойност 18 000 лв. 

- Подмяна дограма ЦДГ с. Мирово на стойност 25 000 лв. 

- Текущ ремонт  на улици във всички  населени места на общината на 

стойност 313 000 лв. 

3. Утвърждава разходите за заплати през 2016 год., без звената от 

системата на народната просвета, които прилагат системата на делегирани 

бюджети съгласно  /Приложение 6/ 

3.1. Числеността  и структурата на персонала за делегираната от 

държавата дейност „Общинска администрация”, съгласно /Приложение № 9 / 

4. Утвърждава разчета на целеви разходи  и субсидии, както следва: 

4.1 Членски внос -  4 610 лв. 

4.2 Помощи за погребение   -  500 лв. 

4.3 Помощи и обезщетения по решение на Общ. съвет  3000  лв. - по ред 

определен от Общинския съвет. 

4.4 Субсидии за: 

4.4.1  Спортен клуб   12 000 лв. 

4.4.2. Обществен транспорт   40 000 лв. 

4.4.3 Читалища /с източник на финансиране – субсидия за държавни 

дейности/ в размер на 127 440 лв. 

4.5. Упълномощава кмета на общината да определи и договори 

допълнителните условия  по предоставянето и отчитането на целевите средства 

по т.4.4.1 – 4.4.2 

5. Приема следните лимити за разходи: 

5.1. СБКО до   3% върху плановите средства за работна заплата на 

заетите по трудови правоотношения. 

5.2. Представителни разходи в размер на  7000 лв. 

в т.ч. 



  

 

- за кмета на общината в размер на 5000 лв. 

 - за председателя  на Общински съвет  2000 лв. 

6. Утвърждава списък на длъжностите, които имат право на транспортни 

разходи за пътуване от местоживеене до месторабота и обратно, съгласно 

/Приложение 7/ 

6.1. Упълномощава кмета на общината да утвърди поименен списък на 

лицата по т. 6 и процента,  с който общината покрива транспортните разходи. 

7. Одобрява индикативен годишен разчет за сметките за средства от 

Европейския съюз в размер на 403 400 лв., съгласно  /Приложение 5/ 

8. Одобрява актуализираната бюджетна прогноза  за местните дейности 

с показатели за   2016 година и прогнозни показатели за периода  2017 г. и 2018 

г. /Приложение 8/ 

9. Определя Второстепенни разпоредители с бюджет, както следва: 

- Директора на СОУ „Христо Ботев” с.Братя Даскалови 

- Директора на ОУ „Г.С.Раковски” с. Партизанин 

- Директора на ОУ „Св.св.Кирил и Методий” с. Черна гора 

- Директора на  ОУ „Христо Ботев” с. Оризово 

- Директора на  ОУ „П.К.Яворов” с. Гранит 

- Директора на ОУ „Д-р Петър Берон” с. Мирово 

10. Община Братя Даскалови няма да поема общински дълг през 2016 

година 

10.1. Община Братя Даскалови няма да издава общински гаранции. 

11. Определя максимален размер на новите задължения за разходи, 

които могат да бъдат натрупани през 2016 година, като наличните към края на 

годината разходи не могат да надвишават  5 % от средногодишния размер на 

отчетените разходи за последните четири години. 

12. Определя максимален размер на ангажиментите за разходи, които 

могат да бъдат поети през годината, като наличните в края на годината поети 

ангажименти не могат да надвишават  30% от средногодишния размер на 

отчетените разходи за последните четири години. 

13. Определя размера  на  просрочените вземания, които да бъдат 

събрани от 2015 г. през 2016 година,  в размер на 28 614 лв. 

15. Оправомощава кмета на общината да извърши компенсирани 

промени: 

15.1 В частта за делегираните от държавата дейности – между 

утвърдените показатели за разходите в рамките на една дейност, с изключение 

на дейностите на делегиран бюджет, при условие, че не се нарушават 

стандартите за делегираните от държавата дейности и няма просрочени 

задължения в съответната дейност. 

15.2 В частта за местните дейности - между утвърдените разходи в 

рамките на една дейност или от една дейност в друга, без да се изменя общия 

размер на разходите. 

16. Възлага на кмета : 

16.1 Да определи бюджетите на второстепенните разпоредители с 

бюджет. 

16.2 Да утвърди бюджетите на второстепенните разпоредители с 

бюджет. 

16.3 Да организира разпределението на бюджета по тримесечия и да 

утвърди разпределението. 



  

 

16.4 Да информира Общинския съвет в случай на отклонение на средния 

темп на нарастване на разходите за местни дейности  и да предлага  конкретни 

мерки за трайно увеличаване на бюджетните приходи и/или трайно намаляване 

на бюджетните разходи. 

16.5 Да включва информация по чл. 125, ал.4 от ЗПФ в тримесечните 

отчети и обяснителни записки към тях. 

16.6 Да разработи детайлен разчет на сметките  за средства от 

Европейския съюз по  отделни общински проекти в съответствие с изискванията 

та съответния Управляващ орган и на МФ. 

17. Упълномощава кмета на общината да предоставя временни 

безлихвени заеми от временно свободни средства  по общинския бюджет и от 

сметките за средства от ЕС за  плащания по проекти, финансирани със средства 

от Европейския съюз и по други международни програми, включително и на 

бюджетни организации, чийто бюджет е част от общинския бюджет.  

17.1 За всеки отделен случай кметът на общината определя или договаря 

срока на погасяване на заемите в съответствие с условията на финансиращата 

програма, но не по- късно от края на 2016 година. 

17.2  При предоставянето на временни безлихвени заеми от временно 

свободни средства по общинския бюджет да се спазват изискванията на чл.126 

от ЗПФ. 

17.3 При предоставянето на средства от сметките за средства от ЕС да се 

спазват изискванията на чл.104, ал.1, т.4 от ЗПФ 

17.4 Във всички останали случаи, при възникване на потребност от 

предоставяне на временни безлихвени заеми, кметът на общината внася 

предложение за представянето им  по решение на ОбС. 

18. Упълномощава кмета: 

18.1 Да ползва временно свободните средства по бюджета на общината 

за текущо финансиране на одобрените по бюджета на общината разходи и други 

плащания, при условие че не се нарушава своевременното финансиране на 

делегираните от държавата дейности в определените им размери, както и на 

местни дейности и се спазват относимите за общините фискални правила по 

ЗПФ, като не се променя предназначението на средствата в края на годината 

18.2 Да разработва и възлага подготовката на общински програми и 

проекти и да кандидатства за финансирането им със средства по структурни и 

други фондове на Европейския съюз и на други донори, по национални 

програми и от други източници за реализиране на годишните цели на общината 

за изпълнение на общинския план за развитие. 

 18.3 Да кандидатства за средства от централния бюджет и други 

източници за финансиране и за съфинансиране на общински програми и 

проекти. 

19. Приема за сведение Протокола от публичното обсъждане на бюджета 

за 2016 год.  

 

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. Таньо Стоянов Стоянов – „за” 

8. Таньо Тотев Танев – „за” 

9. Стоян Колев Вълчев – „за” 

 10. Спас Запрянов Пеев – „против” 

             11. Иван Димитров Жеков – „против” 

             12. Радка Стоилова Караджова – „против” 

 13. Иван Петров Иванов – „за” 
 

 

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

гласували „за” – 10, „против” – 3, „въздържал се” – 0. Приема се. 

 

По Приложение № 9  – Структура на общинска администрация: 

 - 3 1/2 бройки от дейност „Озеленяване” да бъдат трансформирани в 

дейност „Общинска администрация” като специалист „АОН”. 

 

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. Силвия  Чавдарова Тодорова – „въздържал се” 

7. Таньо Стоянов Стоянов – „за” 

8. Таньо Тотев Танев – „за” 

9. Стоян Колев Вълчев – „против” 

 10. Спас Запрянов Пеев – „за” 

             11. Иван Димитров Жеков – „за” 

             12. Радка Стоилова Караджова – „за” 

 13. Иван Петров Иванов – „за” 

 

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

гласували „за” – 7, „против” – 5, „въздържал се” – 1. Приема се. 

 

По Приложение № 9  – Структура на общинска администрация: 

 

 - 1 бройка от Звено вътрешен одит да се трансформира в юрисконсулт. 

 

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. Силвия  Чавдарова Тодорова – „против” 

7. Таньо Стоянов Стоянов – „против” 

8. Таньо Тотев Танев – „против” 

9. Стоян Колев Вълчев – „за” 

 10. Спас Запрянов Пеев – „за” 

             11. Иван Димитров Жеков – „за” 



  

 

             12. Радка Стоилова Караджова – „за” 

 13. Иван Петров Иванов – „против” 

 

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

гласували „за” – 5, „против” – 8, „въздържал се” – 0. Не се приема. 

 

 

                                                  

 

 

 

 

 

 

  ПРЕДСЕДАТЕЛ ОбС:_________________ 

            /ПЕТКО МИХАЙЛОВ/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           

 

 

 



  

 

           ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - БРАТЯ ДАСКАЛОВИ 
 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

№ 34 

 

от 28. 01. 2016 г. 

 

 

 

На основание чл.21, ал. 1, т.12 и ал.2 от ЗМСМА, във връзка с чл. 44, ал. 5 от 

същия закон, Общински съвет Братя Даскалови, Общински съвет Братя 

Даскалови реши: 

 

 

1. Приема Програма за управление на община Братя Даскалови за периода 

2016-2019 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 

 

№ 35 

 

от 28. 01. 2016 г. 

 

 

 

На основание чл.21, ал.1, т.12 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, Общински съвет Братя Даскалови реши: 

 

1. Приема Програмата за управление и разпореждане с имоти - общинска 

собственост на Община Братя Даскалови за 2016 година, съгласно Приложение 

№ 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

гласували „за” – 12, „против” – 1, „въздържал се” – 0. Приема се. 

 

 

                                                  

 

 

  ПРЕДСЕДАТЕЛ ОбС:_________________ 

            /ПЕТКО МИХАЙЛОВ/ 

 



  

 

           ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - БРАТЯ ДАСКАЛОВИ 
 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

№ 36 

 

от 28. 01. 2016 г. 

 

 

На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, във връзка с дейностите по 

изготвяне на Областна стратегия за развитие на социалните услуги в област 

Стара Загора /2016-2020 г./, Общински съвет Братя Даскалови реши: 

 

1. Приема Доклад - Общински анализ на ситуацията и оценка на 

потребностите в община Братя Даскалови, 2015 г. 

 

 

 

 

 

 

 

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 

 

№ 37 

 

от 28. 01. 2016 г. 

 

На основание чл.21, ал.1, т. 23 от ЗМСМА и във връзка с чл.15 и чл. 16 

от Закона за младежта, Общински съвет Братя Даскалови реши: 

 

 

1.  Приема Годишен план за младежта 2016  на община Братя Даскалови. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

гласували „за” – 9, „против” – 2, „въздържал се” – 2. Приема се. 

 

 

                                                  

 

 

  ПРЕДСЕДАТЕЛ ОбС:_________________ 

            /ПЕТКО МИХАЙЛОВ/ 

 



  

 

           ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - БРАТЯ ДАСКАЛОВИ 
 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

№ 38 

 

от 28. 01. 2016 г. 

 

 

На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА и чл.40 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. Приема план за работата на Общински съвет Братя Даскалови за І-то 

шестмесечие на 2016 година, съгласно Приложение 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

 

№ 39 

 

от 28. 01. 2016 г. 

 

 

На основание чл.21, ал.1, т.23 и във връзка с чл. 21, ал.2 от ЗМСМА, 

Общински съвет Братя Даскалови реши: 

 

1. Приема отчета за дейността на МКБППМН при Община Братя 

Даскалови за 2015 г. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

 

№ 40 

 

от 28. 01. 2016 г. 

 

На основание чл.21, ал.1, т.15 от Закона за местното самоуправление и 

местната администрация, Общински съвет Братя Даскалови реши: 
  

1. Определя Петко Михайлов Михайлов - председател на ОбС за 
представител в състава на Областния съвет за развитие на област Стара Загора. 

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. Таньо Стоянов Стоянов – „за” 

8. Таньо Тотев Танев – „за” 

9. Стоян Колев Вълчев – „за” 

 10. Спас Запрянов Пеев – „за” 

             11. Иван Димитров Жеков – „за” 

             12. Радка Стоилова Караджова – „за 

 13. Иван Петров Иванов – „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 

 

№ 41 

 

от 28. 01. 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 150(сто и петдесет) лева на Илия Костов Иванов от с. Черна гора за лечение 

на съпругата му Кера Дончева Иванова  - 60 г. 

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 

 

№ 42 

 

от 28. 01. 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 100(сто) лева на Ганка Венциславова Атанасова – 48 г. от с. Черна гора. 

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 

 

№ 43 

 

от 28. 01. 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 200(двеста) лева на Иван Стоянов Чакъров от с. Гранит, ул. „Пламък” 1а.  

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 

 

№ 44 

 

от 28. 01. 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 200(двеста) лева на Васил Стефанов Стойчев от с. Гранит, ул. „Светлина” № 1 

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 

№ 45 

от 28. 01. 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  ІІІ. ОПИСАНИЕ НА ИМОТИТЕ, КОИТО 

ОБЩИНАТА ИМА НАМЕРЕНИЕ ДА ПРЕДЛОЖИ ПОД НАЕМ НА 

ПУБЛИЧЕН ТЪРГ: Нова точка 14. Отдаване под наем на общинско помещение 

за търговска дейност с площ от 90 кв.м./60 кв.м. – магазин и 30 кв.м. – склад/ в 

сградата на кметство с.Малък дол, построена в УПИ  VІІ, кв.6 по плана на 

с.Малък дол. 

2. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.14, ал.7 и ал.8 от Закона за 

общинската собственост и във връзка с  чл.16 от Наредбата  за реда за 

управление и  разпореждане с общинско имущество дава съгласието си за 

отдаване под наем на явен публичен търг на общинско помещение за търговска 

дейност с площ от 90 кв.м./60 кв.м. – магазин и 30 кв.м. – склад/ в сградата на 

кметство с.Малък дол, построена в УПИ  VІІ, кв.6 по плана на с.Малък дол за 

срок 10 години и определя първоначална тръжна цена 25.00 лева месечен наем 

без ДДС. 

3. Упълномощава кмета на общината да проведе търга и сключи договор 

с контрагента, спечелил търга. 
 

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. Таньо Стоянов Стоянов – „за” 

8. Таньо Тотев Танев – „за” 

9. Стоян Колев Вълчев – „за” 

 10. Спас Запрянов Пеев – „за” 

             11. Иван Димитров Жеков – „за” 

             12. Радка Стоилова Караджова – „за 

 13. Иван Петров Иванов – „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 

№ 46 

от 28. 01. 2016 г. 

 

На основание чл.21, ал.1 т.8 от ЗМСМА, чл.24а, ал.6, 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 Братя 

Даскалови реши: 
  

1. Дава съгласието си за предоставяне под аренда на имот № 049001  - 

Изоставена нива от V-та категория в местността „Манаф тарла” с площ от 48,354 

кв.м. по КВС  на с.Кольо Мариново на Гюлтен Федан Шабан от гр.Чирпан за 

срок 20 години за отглеждане на трайни насаждения на цена 15.00 лева на декар 

годишен наем, както и съгласието си да промени начина на трайно ползване на 

имота, като всички разходи по трасирането на имота и други документи са за 

сметка на Гюлтен Федан Шабан. След изтичане на срока по договора Община 

Братя Даскалови не дължи обезщетение при създаване на  трайно насаждение от 

контрагента. 

2. Упълномощава кмета на общината да сключи аренден договор  с 

контрагента  Гюлтен Федан Шабан, считано от 01.10.2016 година и упълномощи 

същата да смени начина на трайно ползване 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. Силвия  Чавдарова Тодорова – „за” 

7. Таньо Стоянов Стоянов – „за” 

8. Таньо Тотев Танев – „за” 

9. Стоян Колев Вълчев – „за” 

 10. Спас Запрянов Пеев – „за” 

             11. Иван Димитров Жеков – „за” 

             12. Радка Стоилова Караджова – „за 

 13. Иван Петров Иванов – „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 

№ 47 

от 28. 01. 2016 г. 

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с §12, точка 2 от 

Преходни и заключителни разпоредби към Закон за изменение и допълнение на 

Закон за водите /ДВ, бр.58/ 31.07.2015 год./, Общински съвет гр.Братя Даскалови 

реши: 

І. Открива процедура за избор на оператори на язовирна стена за 

възлагане стопанисването, поддръжката и експлоатацията чрез предоставяне под 

наем на следните язовири - публична общинска собственост: 

1. Язовир имот № 500050 от КВС на с.Верен, ЕКАТТЕ 10673, НТП: 

язовир, площ на имота: 231,806 дка, при граници и съседи: Изток - Имот № 

500231, Запад - Имот № 500224 и имот № 500226, Север - Имот № 039060 и имот 

№ 039064, Юг - Имот № 500051, АПОС № 61/23.06.2000 год., вписан в Агенция 

по вписванията гр.Чирпан. 

2. Язовир имот № 500053 от КВС на с.Верен, ЕКАТТЕ 10673, НТП: 

язовир, площ на имота: 88.182 дка, при граници и съседи: Изток - Имот № 

500326 и имот № 500327, Запад - Имот № 500324, имот № 500038 и имот № 

500325, Север - Имот № 010010, Юг - Имот № 500054, АПОС № 62/23.06.2000 

год., вписан в Агенция по вписванията гр.Чирпан. 

3. Язовир имот № 000486 от КВС на с.Кольо Мариново, ЕКАТТЕ 

38100, НТП: водна площ, площ на имота: 50,564 дка, при граници и съседи: 

Изток - Имот № 000304 – Залесена нива,Запад - Имот № 000503 - Горска 

територия и имот № 000472 - Полски път, Север - Имот № 000503 - Горска 

територия, Юг - Имот № 000307 - Насип, АПОС № 161/18.01.2002 год., вписан в 

Агенция по вписванията гр.Чирпан. 

П. Избора на оператор да се осъществи чрез провеждане на публичен 

търг с явно наддаване по реда на глава осма от НРПУРОИ „Провеждане на 

публичен търг и публично оповестен конкурс за отдаване под наем и 

разпореждане с общинско имущество”. 

Ш. Определя начална тръжна цена за всеки отделен обект, описан в 

т.1 от настоящото решение в размер на 10,00 /десет/ лева на декар без ДДС 

годишен наем. 

ІV. Определя срок на договора за избор на оператор за възлагане 

стопанисването, поддръжката и експлоатацията на язовирите /язовирните стени/ 

-10 /десет/ години. 

V. Определя депозит за участие в търга- 500,00 /петстотин/ лева за 

всеки отделен обект. 

VІ. Специфичии условия към участниците в търга: 

- участниците в търга да бъдат физическо лице-хидроспециалист или 

юридическо лице, което разполага със служител-хидроспециалист за 

осъществяване на дейностите по стопанисване, поддържане и есксплоатация на 



  

 

язовирни стени и на съоръженията към тях, възложени му от община Братя 

Даскалови. 

VII. Определя следните договорни условия: 
7.1 След подписване на договора за избор на оператор на язовирна стена, 

същият се задължава съгласно чл.50, ал.3, т.1 от Закон за водите да се снабди с 
разрешително за ползване на воден обект, което се издава от кмета на община 
Братя Даскалови. 

7.2 Операторът на язовирната стена се задължава да спазва изискванията 

на Наредба 13 за условията и реда за осъществяване на техническа експлоатация 

на язовирните стени и съоръженията към тях, приета с ДВ, бр.17 от 2004 

год./както и Правилник за правилна и безопасна експлоатация и поддържане на 

съоръженията от хидромелиоративната инфраструктура, приет с ДВ, бр.97 от 

02.11.2004 год./ 

7.3 Операторът на язовирната стена се задължава да спазва 

нормативните актове по опазване на околната среда с цел опазване на водния 

ресурс и на екосъобразното и рационалното му използване, санитарно-

хигиенните и ветеринарно-медицинските изисквания. 

7.4 Операторът на язовирната стена се задължава да поеме за своя 

сметка разходите по други мероприятия за изпълнение на предписания от 

специализираните контролни органи, свързани с обезопасяването и сигурността 

на язовира. 

VІІІ. Задължава кмета на общината, в случай на необходимост, до 

провеждане на търговете за избор на оператор за възлагане стопанисването, 

поддръжката и експлоатацията на язовирите и водоемите, да се снабди със 

становище от дирекция „Хидромелиорации” при Министерство на земеделието и 

храните. 

ІХ. Делигира право на кмета на общината да извърши необходимите 

действия по провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем 

на гореописаните имоти. 

 

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. Таньо Стоянов Стоянов – „за” 

8. Таньо Тотев Танев – „за” 

9. Стоян Колев Вълчев – „за” 

 10. Спас Запрянов Пеев – „за” 

             11. Иван Димитров Жеков – „за” 

             12. Радка Стоилова Караджова – „за 

 13. Иван Петров Иванов – „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 

№ 48 

от 28. 01. 2016 г. 

І. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл.14, ал.3 от 

Наредбата за реда за придобиване управление и разпореждане с общинско 

имущество на  Община Братя Даскалови, Общински съвет дава съгласието си за 

предоставяне под наем за срок 10 години на явен пулбичен търг на  

определената първоначална тръжна цена 26.00 лева годишен наем на декар на 

следните имоти: 

1. УПИ І, кв.94 по плана на с.Верен с площ от 780 кв.м., отреден за 

„ИЖС.” 

2. УПИ ХІІ, кв.94 по плана на с.Верен с площ от 1030 кв.м., отреден за 

„ИЖС”. 

3. УПИ ІV, кв.89 по плана на с.Гранит с площ от 760 кв.м, отреден за 

„ИЖС”. 

4. УПИ V, кв.89 по плана на с.Гранит с площ от 740 кв.м., отреден за 

„ИЖС”. 

5. УПИ VІ, кв.89 по плана на с.Гранит с площ от 780 кв.м., отреден за 

„ИЖС”. 

6. УПИ VІІ, кв.89 по плана на с.Гранит с площ от 780 кв.м., отреден за 

„ИЖС”. 

ІІ. Упълномощава кмета на общината да проведе търга и сключи договор 

със спечелилите търга участници. 

 

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. Таньо Стоянов Стоянов – „за” 

8. Таньо Тотев Танев – „за” 

9. Стоян Колев Вълчев – „за” 

 10. Спас Запрянов Пеев – „за” 

             11. Иван Димитров Жеков – „за” 

             12. Радка Стоилова Караджова – „за 

 13. Иван Петров Иванов – „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 

№ 49 

от 28. 01. 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 предоставяне под аренда на пулбичен търг следните имоти: 

1. Имот  № 069001  - Нива от V-та категория в местността „Келника” с 

площ от 128,002 дка по КВС на с.Кольо Мариново за срок от 20 години на 

първоначално определената тръжна цена от 15.00 лева на декар годишен наем. 

2. Имот № 071002 –  Нива от V-та категория в местността 

„Джунджурова бахча” с площ от 68.520 дка по КВС на с.Кольо Мариново за 

срок от 20 години на първоначално определената тръжна цена от 15.00 лева на 

декар годишен наем. 

3. Имот № 073003  – Изоставена нива от V-та категория в местността 

„Излата” с площ от 26,778 дка по КВС на с.Кольо Мариново за срок от 20 години 

на първоначално определената тръжна цена от 15.00 лева на декар годишен 

наем. 

4. Имот № 073004  – Изоставена нива от V-та категория в местността 

„Излата” с площ от 5,566 дка по КВС на с.Кольо Мариново за срок от 20 години 

на първоначално определената тръжна цена от 15.00 лева на декар годишен 

наем. 

5. Имот № 070011  – Нива от V-та категория в местността „До кошарите” 

с площ от 26,818 дка по КВС на с.Кольо Мариново за срок от 20 години на 

първоначално определената тръжна цена от 15.00 лева на декар годишен наем. 

ІІ. Упълномощава кмета на общината да сключи  договор за аренда с 

контрагентите,  спечелили търга, 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. Таньо Стоянов Стоянов – „за” 

8. Таньо Тотев Танев – „за” 

9. Стоян Колев Вълчев – „за” 

 10. Спас Запрянов Пеев – „за” 

             11. Иван Димитров Жеков – „за” 

             12. Радка Стоилова Караджова – „за 

 13. Иван Петров Иванов – „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 

 

№ 50 

 

от 28. 01. 2016 г. 

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и във връзка с чл.15 и чл. 16 от Закона за 

младежта, Общински съвет – Братя Даскалови реши: 

 

1. Приема да финансира на 100 % транспортните разходи на ученици, 

навършили 16 години, които се обучават в гр. Чирпан при следните условия: 

- невъзможност да ползват безплатно пътуване с ученически 

автобуси 

- учениците да имат отличен успех, удостоверен от директора на 

учебното заведение за всеки срок. 

 

 

 

 

 

 

 

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 

 

№ 51 

 

от 28. 01. 2016 г. 

 

   На  основание чл.21, ал.1, т. 5 от ЗМСМА, Общински съвет Братя 

Даскалови реши: 

  

 1. Определя размера на основните месечни работни заплати на кмет на 

община и кметове на кметства в  Община Братя Даскалови,  съгласно 

Приложение   № 1. 
 

 

 

 

 

 

 

 

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 

 

№ 52 

 

от 28. 01. 2016 г. 

 

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

местната администрация, Общински съвет Братя Даскалови реши: 

  

 

1. Приема План за действие на община Братя Даскалови за интегриране 

на българските граждани от ромски произход и други граждани в уязвимо 

социално положение, живеещи в сходна с ромите ситуация за 2016 г. 

 

 

 

 

 

 

 
 

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 

 

№ 53 

 

от 28. 01. 2016 г. 

 

На осн. чл. 17 и чл.21, ал.1, т.6 и т.23 от ЗМСМА и във връзка с чл.70 от 

Наредбата за условията и реда за предоставяне на средства за компенсиране на 

намалените приходи от прилагането на цени за обществени пътнически превози 

по автомобилния транспорт, предвидени в нормативните актове за определени 

категории пътници, за субсидиране на обществени пътнически превози по 

нерентабилни автобусни линии във вътрешноградския транспорт и транспорта в 

планински и други райони и за издаване на превозни документи за извършване 

на превози, Общински съвет Братя Даскалови реши: 

І. Определя субсидия в размер на 0,50 лв. за един километър пробег по 

следните нерентабилни автобусни линии: 

1. Областна транспортна схема: 

> Автобусна линия Чирпан- Гранит 

> Автобусна линия Чирпан- Православ 

> Автобусна линия Чирпан-Горно Ново село – Братя Даскалови 

2. Общинска транспортна схема: 

> Автобусна линия Братя Даскалови - К. Мариново – Славянин - Братя 

Даскалови 

Автобусните линии от Областната транспортна схема се субсидират 

само за пробега на територията на община Братя Даскалови. 

Действително изминатият пробег се отчита ежемесечно от превозвачите 

с Отчет за всички автобусни линии, които изпълняват. 

Решението влиза в сила от 01.01.2016 г. 

 

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. Таньо Стоянов Стоянов – „за” 

8. Таньо Тотев Танев – „за” 

9. Стоян Колев Вълчев – „за” 

 10. Спас Запрянов Пеев – „за” 

            11. Иван Димитров Жеков – „против” 



  

 

12. Радка Стоилова Караджова – „против” 

13. Иван Петров Иванов – „за” 

 

 

 

 

 

 

 

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

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

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОбС:_________________ 

            /ПЕТКО МИХАЙЛОВ/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


