
           ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - БРАТЯ ДАСКАЛОВИ 
 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

№ 54 

 

от 26. 02. 2016 г. 

 

1. На основание чл.45, ал.9 от ЗМСМА, Общински съвет отменя 

Решение № 33 от 28.01.2016 година в частта на т.3.1. 

 

2. На основание чл. 21, ал.1, т. 2 от ЗМСМА  одобрява  обща численост и 

структура на  общинската  администрация Братя Даскалови за 2016 година, 

съгласно  Приложение 1  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Общ брой съветници – 13. Брой присъствали на гласуването – 12. Брой 

гласували „за” – 9, „против” – 3, „въздържал се” – 0. Приема се. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОбС:_________________ 

            /ПЕТКО МИХАЙЛОВ/ 

 
 



           ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - БРАТЯ ДАСКАЛОВИ 
 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 55 

от 26. 02. 2016 г. 

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

местната администрация във връзка с чл.104, ал.1, т.5 и чл.104, ал.4 от Закона за 

публичните финанси, Общински съвет Братя Даскалови реши: 

1. Община Братя Даскалови да предостави безлихвен заем на Сдружение 

„МИГ Брезово, Братя Даскалови”, ЕИК: 176043286, представлявано от 

Радньо Нанев Манолов – председател на Управителния съвет на 

Сдружение „МИГ Брезово, Братя Даскалови” в размер на 25 000,00  

/двадесет и пет хиляди/ лв., необходим за реализиране на проект по 

подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности” на мярка 19 

„Водено от общностите местно развитие”, по Договор № РД 50 – 

202/07.12.2015 г., сключен между Сдружение „МИГ Брезово, Братя 

Даскалови”, Министерство на земеделието и храните, и ДФ 

„Земеделие“, по мярка „Водено от общностите местно развитие” от 

Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г.. 

2. Срок за възстановяване 31.12.2016 г. 

3. Средствата да се осигурят от бюджета на Община Братя Даскалови. 

 

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. Таньо Тотев Танев – „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 

 

№ 56 

 
от 26. 02. 2016 г. 

 

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

връзка с чл. 198е, ал. 1, ал. 3 и ал. 5 от Закона за водите, Общински съвет Братя 

Даскалови реши: 

 

І. Определя в редовното общо събрание на „Асоциация по В и К - Стара 

Загора”, свикано на 29.02.2016 г., Община Братя Даскалови да се представлява 

от Мануела Димитрова Делчева, заместник-кмет на Община Братя Даскалови. 

ІІ. По точка 1 от дневния ред: Приемане на бюджет на Асоциацията по 

В и К на обособената територия, обслужвана от „В и К” – Стара Загора за 2016 г. 

- представителят на Община Братя Даскалови да гласува „за”. 

ІІІ. По точка 2: Приемане на отчет за изпълнение на бюджета на АВиК 

– Стара Загора за 2015 г. - представителят на Община Братя Даскалови да 

гласува „за”. 

ІV. По точка 3: Приемане на отчет за дейността на АВиК – Стара Загора 

за 2015г. - представителят на Община Братя Даскалови да гласува „за”. 

V. По точка 4:  Съгласуване на допълнителния Бизнес план на „В и К” 

ЕООД – Стара Загора, в съответствие с удължения до 31.12.2016 г. срок на 

настоящия регулаторен период - представителят на Община Братя Даскалови да 

гласува „за”. 

VІ. По точка 5: Приемане на решение за сключване на договор за 

стопанисване, поддържане и експлоатация на В и К системите и съоръженията, 

както и предоставяне на В и К услуги на потребителите по реда на Закона за 

водите със съществуващия В и К оператор – „В и К” ЕООД – Стара Загора, 

съгласно чл. 198в, ал. 4, т. 2 от Закона за водите - представителят на Община 

Братя Даскалови да гласува „за”. 

VІІ. По точка 6: Одобряване на Договор за стопанисване, поддържане и 

експлоатация на В и К системите и съоръженията и предоставяне на В и К 

услуги на потребителите на обособената територия на „Водоснабдяване и 

канализация” ЕООД – Стара Загора - представителят на Община Братя 

Даскалови да гласува „за”. 

VІІІ. По точка 7: Други - представителят на Община Братя Даскалови да 

гласува по негова преценка -  „за”, „против” или „въздържал се”. 

 



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. Таньо Тотев Танев – „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 

 

№ 57 

 

от 26. 02. 2016 г. 

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 51а, ал. 4 от 

Закона за общинската собственост, Общински съвет Братя Даскалови 

реши: 

  

1. Приема изменение на 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, като: 

1.1. В чл. 20, ал. 1, т. 17 след думите „дава разрешение за сключване на 

договори за наем на недвижими имоти и други дълготрайни активи“, се добавя 

изразът „при условията и реда на раздел пети от наредбата“ 

1.2. Отменя целия раздел V и приема изцяло нов раздел V със следния 

текст: 

 

Раздел ПЕТИ 

ПРАВИЛА ПРИ СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОРИ ЗА 

ДЪЛГОТРАЙНИ МАТЕРИАЛНИ АКТИВИ НА ЕДНОЛИЧНИ 

ТЪРГОВСКИ ДРУЖЕСТВА С ОБЩИНСКО ИМУЩЕСТВО 

Чл.21 /1/ Сключването на договори за продажба, учредяване на вещни 

права и наем на недвижими имоти на едноличните търговски дружества с 

общинско имущество, както и за продажба и наем на други дълготрайни активи 

на дружествата, се извършва след провеждане на публичен търг или на публично 

оповестен конкурс, при условията и по реда на настоящата наредба. 

/2/ Алинея 1 може да не се прилага при сключване на договори с други 

търговски дружества, в които Община Братя Даскалови е собственик на 

капитала, съдружник или акционер, както и с организации на бюджетна 

издръжка на община Братя Даскалови. 

/3/ Сключването на договорите по предходните алинеи се извършва от 

управителите на едноличните търговски дружества с ограничена отговорност, 

съответно от изпълнителните директори на едноличните акционерни дружества, 

след решение на Общински съвет Братя Даскалови, като упражняващ правата на 

едноличен собственик на капитала в общинските търговски дружества. Не се 

изисква решение на Общински съвет Братя Даскалови за сключване на договори 



за наем за срок до 3 години на недвижими имоти и други дълготрайни активи с 

балансова стойност, която не надхвърля 5 на сто от общата балансова стойност 

на дълготрайните активи към 31 декември на предходната година. 

/4/ Дружествата, отдали под наем предоставените им застроени или 

незастроени недвижими имоти, дължат вноска в общинския бюджет от 

получения наем, в размер и по ред, регламентирани от Закона за държавния 

бюджет за съответната година. 

/5/ Алинея 4 не се прилага за юридически лица, когато при тяхното 

образуване или преобразуване имуществото, което те отдават под наем, е 

предоставено за извършване на дейности, свързани с отдаването под наем.  

/6/ Когато сключването на договори и сделки по ал.1 е включено в 

предмета на дейност на едноличното търговско дружество, редът за отдаване под 

наем се регламентира с правилник на съответното дружество, одобрен от 

Общински съвет Братя Даскалови, като наемните цени се актуализират поне 

веднъж годишно с решение на Общински съвет Братя Даскалови. 

/7/ Държавните или общинските лечебни заведения - еднолични 

търговски дружества, прилагат Закона за лечебните заведения.  

/8/ Продажбата на дълготрайни материални активи от общинските 

търговски дружества се извършва по цена, не по-ниска от справедливата пазарна 

оценка, документирана от лицензиран оценител. Наемните цени не могат да 

бъдат по-ниски от определените от Общински съвет Братя Даскалови базисни 

наемни цени за общински имоти. 

Чл. 22. /1/ Публичният търг се провежда след решение на Общински 

съвет Братя Даскалови. Публичните търгове могат да бъдат с тайно или с явно 

наддаване. 

Тръжната документация за провеждане на публичен търг съдържа: 

1. описание на обекта; 

2. начална цена; 

3. размер на депозита; 

4. стъпка на наддаване; 

5. вида на търга – с тайно или с явно наддаване; 

6. начин на плащане; 

7. дата, място и час на провеждане на търга; 

8. ред за закупуване на тръжната документация, размер и начин на 

плащане на нейната цена и мястото за нейното получаване, както и размер на 

депозита; 

9. условия за оглед на обекта; 

10. краен срок за приемане на заявления за участие; 

11. специални изисквания към участниците, когато това се налага от 

вида на обекта, и други тръжни условия; 

12. ден, място и час на повторното провеждане на търга. 

/2/ Управителят на ЕООД, съответно изпълнителният директор на ЕАД, 

назначава с решение комисия за провеждане на търга, одобрява протокола от 

проведения търг и сключва договор със спечелилия търга участник. В решението 

се определя и възнаграждението на членовете на комисията. Комисията се 

състои от 3 членове, като задължително в нейния състав се включва 
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правоспособен юрист. В състава на комисията може да се предвиди участието на 

външни експерти, когато има необходимост от специални знания. 

/3/ Условията на търга по ал. 1, т. 1 – 12 се разгласяват чрез обявление 

поне в един регионален ежедневник, най-малко 14 дни преди датата на търга. 

/4/ Търгът се провежда при условията на чл. 22а и чл. 22б. Когато на 

търга се яви само един кандидат от подалите заявления за участие, търгът се 

отлага с един час и ако след този срок не се яви друг, кандидатът се обявява за 

спечелил по предложената от него цена, която не може да бъде по-ниска от 

началната тръжна цена. Когато на търга не се яви кандидат, той се обявява за 

непроведен и се провежда повторно в едномесечен срок съгласно ал. 1, т. 12. 

Когато на търга, провеждан повторно, се яви само един кандидат, той се обявява 

за спечелил по предложената от него цена, която не може да бъде по-ниска от 

началната тръжна цена; 

/5/ Когато на търга има подадени заявления за участие само от един 

кандидат, търгът се провежда в обявения ден и час, като кандидатът се обявява 

за спечелил по предложената от него цена, която не може да бъде по-ниска от 

началната тръжна цена. 

/6/ За спечелил търга се определя участникът, предложил най-високата 

цена. Той е длъжен да заплати предложената цена в сроковете и съгласно 

условията на търга. При неизпълнение депозитът на първия участник се задържа, 

а за спечелил търга се определя участникът, предложил следващата по размер 

цена. 

 Чл. 22а. /1/ При търг с явно наддаване председателят на комисията 

обявява първоначалната цена, от която да започне наддаването, и обявява 

стъпката на наддаване, определена в решението на провеждане на търга. 

/2/ Наддаването се извършва чрез гласно обявяване от участниците на 

последователни суми над началната цена, разграничени от председателя на 

комисията със звуков сигнал. Всяко увеличение трябва да бъде равно на 

наддавателната стъпка. 

/3/ Участниците обявяват високо и ясно предлаганите от тях суми. 

Обявената от участника сума го обвързва към комисията и другите участници в 

търга без право на позоваване на грешка. 

/4/ Преди третото обявяване на последната оферта се прави 

предупреждение, че е последна, и ако няма други предложения, наддаването 

приключва със звуков сигнал от председателя, който обявява спечелилия търга и 

предложената окончателна цена след което закрива търга. 

/5/ Не се връща и депозитът на участник, който е определен за спечелил 

търга, но откаже да заплати предложената от него цена. 

/6/ В случай, че при откриването на публичния търг, след обявяването от 

председателя на цената, от която започва наддаването, участниците не изявят 

желание да наддават, внесените от тях депозити не се възстановяват. 

/7/ За проведения публичен търг с явно наддаване комисията съставя 

протокол 

 Чл. 22б. /1/ Търг с тайно наддаване се провежда чрез предварително 

подаване на писмени предложения от всеки участник в два броя запечатани 

пликове – един за изискуемите документи и един за ценовата оферта. 



/2/ В деня на провеждането на търга комисията разпечатва подадените 

пликове и се запознава с редовността на подадените документи. 

/3/ По преценка на председателя на комисията заседанието й може да 

бъде открито или закрито. 

/4/ Комисията отбелязва върху всеки плик входящия номер на офертата 

на кандидата, името му, платежния документ за внесен депозит, предложената 

цена и другите обстоятелства по редовността на подадените документи. 

/5/ Редовно подадените оферти се класират според размера на 

предложената цена за обекта. В случай, че двама или повече кандидати са 

предложили еднаква най-висока цена, търгът завършва с явно наддаване между 

тях, като наддаването започва от предложената цена. 

/6/ За проведения публичен търг с тайно наддаване комисията съставя 

протокол 

 Чл. 22в. Въз основа на резултатите от търга управителят на ЕООД, 

съответно изпълнителният директор на ЕАД, сключва договор със спечелилия 

търга участник. 

  

Чл. 23. /1/ Публично оповестеният конкурс се открива с решение на 

Общински съвет Братя Даскалови.  

Конкурсната документация съдържа: 

1. описание на обекта на конкурса; 

2. начална цена; 

3. общи и специални условия на конкурса и изисквания към 

участниците; 

4. ред за закупуване на конкурсната документация, размер и начин на 

плащане на нейната цена и мястото за нейното получаване; краен срок и място за 

приемане на предложенията на участниците, както и размер на депозита; 

5. време и начин за оглед на обекта; 

6. изчерпателен списък на документите, които следва да бъдат 

представени от кандидатите; 

7. методика за оценка на постъпилите кандидатури – задължителна 

част от конкурсната документация; 

8. други условия, в съответствие с целите на конкурса. 

/2/ Управителят на ЕООД, съответно изпълнителният директор на ЕАД, 

назначава с решение комисия за провеждане на конкурса, одобрява протокола от 

проведения конкурс и сключва договор със спечелилия конкурса участник. В 

решението се определя и възнаграждението на членовете на комисията. 

Комисията се състои от 3 членове, като задължително в нейния състав се 

включва правоспособен юрист. В състава на комисията може да се предвиди 

участието на външни експерти, когато има необходимост от специални знания. 

/3/ Условията на конкурса по ал. 1, т. 1 – 8 се разгласяват чрез обявление 

поне в един регионален ежедневник, най-малко 14 дни преди датата на конкурса. 

/4/ Участниците в конкурса представят в запечатан плик предложенията 

си, които трябва да съдържат представяне на кандидата, конкретни предложения 

по условията на конкурса, цена, начин и условия на плащане. 

/5/ Конкурсната комисия класира по ред участниците, съобразно степента 

на удовлетворяване на конкурсните условия и предлага на управителя на ЕООД, 



съответно на изпълнителния директор на ЕАД, да одобри протокола от 

проведения конкурс и да определи участника, спечелил конкурса. По своя 

преценка Управителят на ЕООД, съответно изпълнителният директор на ЕАД, 

може да изиска от участниците да представят допълнения и/или изменения на 

предложенията им съобразно целите на конкурса, както и да проведе преговори 

с кандидатите, класирани до трето място. Класацията и изборът в този случай се 

извършват въз основа на допълнените и/или изменените предложения. 

/6/ За спечелил конкурса се обявява кандидатът, чието предложение най-

пълно удовлетворява конкурсните условия. Кандидатите се уведомяват за 

класирането и за резултатите от конкурса и депозитите на участниците се 

връщат, като се задържа депозитът на спечелилия конкурса, който се прихваща 

от цената. С уведомлението до спечелилия конкурса участник се посочва и срок 

за сключване на договора. В случай, че в срока не бъде сключен договорът по 

вина на спечелилия конкурса участник, депозитът на този участник се задържа, а 

за спечелил конкурса се определя следващият класиран кандидат, удовлетворил 

конкурсните условия. 

 Чл. 23а. Въз основа на резултатите от конкурса, управителя на ЕООД 

съответно изпълнителния директор на ЕАД сключва договор със спечелилия 

конкурса кандидат. 

 Чл. 24. Замяна на дълготрайни материални активи на общински 

еднолични търговски дружества се извършва от управителя на ЕООД, съответно 

от изпълнителния директор на ЕАД, след решение на Общински съвет Братя 

Даскалови. Въз основа на решението на общинския съвет управителният орган 

сключва договор за замяна. 

 

Гласуваха поименно: 

1. Петко Михайлов Михайлов – „за” 

2. Катя Иванова Иванова – „въздържал се” 

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. Таньо Тотев Танев – „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” – 2, „въздържал се” – 2. Приема се. 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОбС:_________________ 

            /ПЕТКО МИХАЙЛОВ/ 



           ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - БРАТЯ ДАСКАЛОВИ 
 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

№ 58 

 

от 26. 02. 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 Руска Маринова Димитрова от с. Оризово 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 

 

№ 59 

 

от 26. 02. 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. Не дава съгласие за отпускане на еднократна финансова помощ на 

Петра Тилева Кочева от с. Черна гора. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

 

№ 60 

 

от 26. 02. 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 Златан Станчев Ангелов 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” – 13, „против” – 0, „въздържал се” – 0. Приема се. 

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОбС:_________________ 

           /ПЕТКО МИХАЙЛОВ/ 

 

 

 
 
 



           ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - БРАТЯ ДАСКАЛОВИ 
 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

№ 61 

 

от 26. 02. 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. Не дава съгласие за отпускане на еднократна финансова помощ  на 

Марийка Атанасова Тодорова от с. Партизанин. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

 

№ 62 

 

от 26. 02. 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. Не дава съгласие за отпускане на еднократна финансова помощ на 

Ангел Борисов Ангелов от с. Оризово. 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

 

№ 63 

 

от 26. 02. 2016 г. 

 

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

местната администрация, чл. 14, ал.7 и ал.8 от Закона за общинска собственост, 

чл.16, от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с 

общинско имущество, Общински съвет Братя Даскалови реши: 

1. Дава съгласие да се отдаде под наем чрез публичен търг с явно 

наддаване, част от имот публична общинска собственост, представляващ 

помещение с площ 60 кв.м , намиращо се на първи етаж в двуетажна масивна 

сграда – читалище със ЗП 378 кв.м в с.Мирово за срок  10 /десет/години, с 

начална тръжна цена 48.00 лв. на месец без ДДС. 

2. Упълномощава Кмета на Общината да подготви и проведе 

процедурата за отдаване на обекта под наем. 

 

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. Таньо Тотев Танев – „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 

 

№ 64 

 

от 26. 02. 2016 г. 

 

 

1. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.8, ал.9 от Закона за 

общинската собственост и във връзка с  чл.6, ал.1 от  Наредбата  за реда за 

управление и  разпореждане с общинско имущество актуализира Програмата за 

управление и разпореждане на общински имоти през 2016 година на Община 

Братя Даскалови както следва: 

 

1.1. В ТОЧКА ІІ. ОПИСАНИЕ НА ИМОТИТЕ, КОИТО ОБЩИНАТА 

ИМА НАМЕРЕНИЕ ДА ПРЕДЛОЖИ ЗА  ПРОДАЖБА НА ПУБЛИЧЕН ТЪРГ : 

Б. Обекти за които предстои откриване на процедура за продажба 

 

Нови точки: 
14. УПИ ХІ, кв.94 по плана на с.Верен с площ от 1115 кв.м. отреден за 

„ИЖС” 

15. УПИ ХVІІ-465, кв.5 по плана на с.Медово с площ от  кв.м. отреден за 

„ИЖС” 

16. УПИ ХVІІІ-464, кв.5 по плана на с.Медово с площ от  кв.м.     

отреден за „ИЖС” 

 

1.2. В ТОЧКА ІІІ. ОПИСАНИЕ НА ИМОТИТЕ, КОИТО ОБЩИНАТА 

ИМА НАМЕРЕНИЕ ДА ПРЕДЛОЖИ ПОД НАЕМ НА ПУБЛИЧЕН ТЪРГ  

Нови точки: 
15. Помещение с площ от 40 кв.м -  бивша здравна служба в УПИ ХІV, 

кв.1 по плана на с.Плодовитово 

 

1.3. В ТОЧКА V. ОПИСАНИЕ НА ИМОТИТЕ, КОИТО ОБЩИНАТА 

ИМА НАМЕРЕНИЕ ДА ПРЕДЛОЖИ ПОД АРЕНДА НА ПУБЛИЧЕН ТЪРГ 

  

Б. За които предстои откриване на процедура 

Нова точка: 
6. Имот № 064047 -  Нива от ІV-та категория в местността „Речица” с 

площ от 3.000 дка по КВС на с.Кольо Мариново за срок от 20 години  



 

7. Имот № 004025 – Нива от V-та категория в местността „Пясъка” с 

площ от 1.035 дка по КВС на с.Малък дол за срок 10 години 

 

1.4. В ТОЧКА  VІ. ОПИСАНИЕ НА ИМОТИТЕ, КОИТО ОБЩИНАТА 

ИМА НАМЕРЕНИЕ ДА ПРЕДЛОЖИ ПОД АРЕНДА БЕЗ ТЪРГ 

Б. За които предстои откриване на процедура 

 

Нова точка: 
3. Имот № 076001  - Изоставена нива от VІІІ-ма категория в местността 

„Зад гериша” с площ от 1.000 дка по КВС  на с.Братя Даскалови за срок от 20 

години 

 

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. Таньо Тотев Танев – „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 

№ 65 

от 26. 02. 2016 г. 

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

общинската собственост и във връзка с  чл.3, ал.2 от  Наредбата  за реда за 

управление и  разпореждане с общинско имущество дава съгласието си промяна 

на характера на собствеността от публична общинска собственост в частна 

общинска собственост на следните имоти: 

1.1. УПИ І-51 в кв.9 с площ от 778 кв.м. по плана на с.Медово, ведно с 

бившата  здравна служба  - двуетажна масивна сграда със застроена площ от 189 

кв.м. отреден за „Болница”. 

1.2 УПИ ІІ-51 в кв.9 с площ от 5646 кв.м. по плана на с.Медово, отреден 

за „Стопанска дейност”. 

1.3. УПИ ІІІ-51 в кв.9 с площ от 5254 кв.м. по плана на с.Медово, 

отреден за „Стопанска дейност”. 

2. Упълномощава кмета на общината да извърши процедурата по 

промяна на характера на собствеността. 

 

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. Таньо Тотев Танев – „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” – 10, „против” – 3, „въздържал се” – 0. Приема се. 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОбС:_________________ 

           /ПЕТКО МИХАЙЛОВ/ 



           ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - БРАТЯ ДАСКАЛОВИ 
 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 66 

от 26. 02. 2016 г. 

1. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.35, ал.1 и чл.41, ал.2 от 

Закона за общинската собственост и във връзка с  чл.44 от  Наредбата  за реда за 

управление и  разпореждане с общинско имущество дава съгласието си за 

продажба на явен публичен търг на: 

1.1. УПИ І-51 в кв.9 с площ от 778 кв.м. по плана на с. Медово, ведно с 

бившата  здравна служба  - двуетажна масивна сграда със застроена площ от 189 

кв.м. и  определя  първоначална тръжна цена в размер на  36000.00 /Тридесет и 

шест хиляди / лева без ДДС, от  които 34000.00 лева / не се начислява ДДС/ за 

сградата и 2000.00 лева за прилежащият терен без ДДС. 

1.2 УПИ ІІ-51 в кв.9 с площ от 5646 кв.м. по плана на с. Медово и  

определя  първоначална тръжна цена в размер на  13000.00 /Тринадесет  хиляди/ 

лева без ДДС.  

1.3. УПИ ІІІ-51 в кв.9 с площ от 5254 кв.м. по плана на с.Медово и  

определя  първоначална тръжна цена в размер на  12100.00 /Дванадесет  хиляди 

и сто/ лева без ДДС.  

2 Упълномощава кмета на общината да проведе търга и  сключи договор 

със спечелилият купувач.                                                        

 

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 – „въздържал се” 

9. Таньо Тотев Танев – „въздържал се” 

             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” – 8, „против” – 3, „въздържал се” – 2. Приема се. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОбС:_________________ 

           /ПЕТКО МИХАЙЛОВ/ 



           ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - БРАТЯ ДАСКАЛОВИ 
 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

№ 67 

 

от 26. 02. 2016 г. 

 

1. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.35, ал.1 и чл.41, ал.2 от 

Закона за общинската собственост и във връзка с  чл.44 от  Наредбата  за реда за 

управление и  разпореждане с общинско имущество дава съгласието си за 

продажба на явен публичен търг на: 

1.1 УПИ ІІІ-408,кв.94 по плана на с.Верен с площ от 1120 кв.м. отреден 

за „ИЖС” на първоначална тръжна цена в размер на  2470.00 лева без ДДС. 

1.2. УПИ ІV-408,кв.94 по плана на с.Верен с площ от 1185 кв.м. отреден 

за „ИЖС” на първоначална тръжна цена в размер на  2610.00 лева без ДДС. 

1.3. УПИ  V-408,кв.94 по плана на с.Верен с площ от 1150 кв.м. отреден 

за „ИЖС” на първоначална тръжна цена в размер на  2530.00 лева без ДДС. 

1.4. УПИ VІ-408,кв.94 по плана на с.Верен с площ от 1065 кв.м. отреден 

за „ИЖС” на първоначална тръжна цена в размер на  2350.00 лева без ДДС. 

1.5. УПИ VІІ-407,кв.94 по плана на с.Верен с площ от 1360 кв.м. отреден 

за „ИЖС” на първоначална тръжна цена в размер на  3000.00 лева без ДДС. 

1.6. УПИ VІІІ-407,кв.94 по плана на с.Верен с площ от 1150 кв.м. 

отреден за „ИЖС” на първоначална тръжна цена в размер на  2530.00 лева без 

ДДС. 

1.7. УПИ ІХ,кв.94 по плана на с.Верен с площ от 1155 кв.м. отреден за 

„ИЖС” на първоначална тръжна цена в размер на  2540.00 лева без ДДС. 

1.8. УПИ Х,кв.94 по плана на с.Верен с площ от 1115 кв.м. отреден за 

„ИЖС” на първоначална тръжна цена в размер на  2460.00 лева без ДДС. 

1.9. УПИ І,кв.61по плана на с.Мирово с площ от 1215 кв.м. отреден за 

„ИЖС” на първоначална тръжна цена в размер на  4860.00 лева без ДДС. 

 

 

2. Упълномощава кмета на общината да проведе търга и  сключи 

договор със спечелилият купувач.                                                        

 

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. Таньо Тотев Танев – „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” – 10, „против” – 3, „въздържал се” – 0. Приема се. 

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОбС:_________________ 

           /ПЕТКО МИХАЙЛОВ/ 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



           ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - БРАТЯ ДАСКАЛОВИ 
 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

№ 68 

 

от 26. 02. 2016 г. 

 

1. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.35, ал.1 и чл.41, ал.2 от 

Закона за общинската собственост и във връзка с  чл.44 от  Наредбата  за реда за 

управление и  разпореждане с общинско имущество дава съгласието си за 

продажба на явен публичен търг на УПИ ІХ -224 в кв.29 с площ от 3885 кв.м. – 

частна общинска собственост по плана на с.Голям дол, ведно с бившата  

училищна сграда – 427 кв.м. и частично разрушена външна тоалетна – 10 кв.м. и 

определя  първоначална тръжна цена в размер на  40 000.00 /Четиридесет 

хиляди/ лева без ДДС, от  които 30 000.00 лева /не се начислява ДДС/за сградите 

и 10000.00 лева за прилежащият терен без ДДС. 

2. Упълномощава кмета на общината да проведе търга и  сключи 

договор със спечелилият купувач.                                                        

 

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 – „въздържал се” 

9. Таньо Тотев Танев – „въздържал се” 

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

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОбС:_________________ 

           /ПЕТКО МИХАЙЛОВ/ 



           ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - БРАТЯ ДАСКАЛОВИ 
 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

№ 69 

 

от 26. 02. 2016 г. 

 

 

1. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.35, ал.1 и чл.41, ал.2 от 

Закона за общинската собственост и във връзка с  чл.44 от  Наредбата  за реда за 

управление и  разпореждане с общинско имущество дава съгласието си за 

продажба на явен публичен търг на имот  № 043017 с НТП „Др.произв.база”  с 

площ от 3.702 дка в местността „До моста”  по КВС на с.Плодовитово -  частна 

общинска собственост  и определя  първоначална тръжна цена в размер на  

14810.00 /Четиринадесет хиляди осемстотин и десет/ лева без ДДС. 

2. Упълномощава кмета на общината да проведе търга и  сключи 

договор със спечелилият купувач.                                                        

 

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. Таньо Тотев Танев – „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 

№ 70 

от 26. 02. 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 за срок 10 години на публичен търг имот  № 004025  

- Нива от -V-та категория в местността „Пясъка” с площ от 1,035 дка по КВС на 

с.Малък дол на първоначална тръжна цена от 15.00 лева на декар годишна 

арендна вноска. 

 ІІ. На основание чл.21, ал.1 т.8 от ЗМСМА, чл.24а, ал.5 от ЗСПЗЗ  във 

връзка с чл.5, ал.1 от Наредбата за стопанисване и управление на земеделските 

земи от ОПФ на Община Братя Даскалови, Общински съвет дава съгласието си 

за предоставяне под аренда за срок 20 години на публичен търг следните имоти: 

1. Имот № 064047 –  Нива от ІV-та категория в местността „Речица” с 

площ от 3,000 дка по КВС на с.Кольо Мариново на първоначална тръжна цена от 

21.00 лева на декар годишна арендна вноска. 

2. Част от имот № 073005  – Изоставена нива от V-та категория в 

местността „Излата” с площ от 5.000 дка по КВС на с.Кольо Мариново на 

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

ІІІ. Упълномощава кмета на общината да проведе търга и сключи 

договори със спечелилите контрагенти 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. Иван Петров Иванов – „за” 

8. Таньо Стоянов Стоянов – „за” 

9. Таньо Тотев Танев – „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 

№ 71 

от 26. 02. 2016 г. 

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 Братя Даскалови 

реши: 

1.  Дава съгласието си за предоставяне под аренда на имот № 076001  - 

Изоставена нива от VІІІ-ма категория в местността „Зад гериша” с площ от 1.000 

дка по КВС  на с.Братя Даскалови на ЕТ „Георги Троев” с.Братя Даскалови с 

ЕИК 123060018 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 ЕТ „Георги Троев” с.Братя Даскалови .След изтичане 

на срока по договора Община Братя Даскалови не дължи обезщетение за 

създаденото трайно насаждение. 

2. Упълномощава кмета на общината да сключи договор с контрагента, 

считано от 01.10.2016 година и упълномощи ЕТ „Георги Троев” с.Братя 

Даскалови с ЕИК 123060018 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. Иван Петров Иванов – „за” 

8.  Таньо Стоянов Стоянов – „за” 

9. Таньо Тотев Танев – „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 

 

№ 72 

 

от 26. 02. 2016 г. 

 

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА и чл.14, ал.6 от Закона за 

общинската собственост, Общински съвет Братя Даскалови реши: 

1. Дава съгласието си за предоставяне под наем на помещение, част от 

сграда - бившата здравна на с.Плодовитово с площ от 40 кв.м в УПИ  ХІV в кв.1 

по плана на с.Плодовитово за срок 10 години на „Сдружение с нестопанска цел 

на ловците и риболовците ловно рибарско дружество Чирпан” със седалище: 

гр.Чирпан, ул. „Янко Иванов” № 14 с ЕИК 123564025, представлявано от Спас 

Делчев Ангелов.    

2.  Определя годишен наем в размер на 10.00 лева без ДДС.                         

3. Упълномощава кмета на общината да сключи договор със „Сдружение 

с нестопанска цел на ловците и риболовците ловно рибарско дружество Чирпан”. 

 

Гласуваха поименно: 

1. Петко Михайлов Михайлов – „за” 

2. Катя Иванова Иванова – „за” 

3. Георги Минков Колев – „против” 

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. Таньо Тотев Танев – „въздържал се” 

             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” – 11, „против” – 1, „въздържал се” – 1. Приема се. 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОбС:_________________ 

           /ПЕТКО МИХАЙЛОВ/ 



           ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - БРАТЯ ДАСКАЛОВИ 
Р Е Ш Е Н И Е 

№ 73 

от 26. 02. 2016 г. 

1. На основание чл. 21, ал. 1, т.8 от ЗМСМА, чл.37и, ал.3 и чл. 37о, ал. 1, 

т. 1 от ЗСПЗЗ, Общински съвет Братя Даскалови определя размера и 

местоположението на пасищата, мерите и ливадите за общо и индивидуално 

ползване за стопанската 2016/2017 г. съгласно Приложение 1.  

2. На основание чл.37о, ал.1, т. 2 и ал. 2 от ЗСПЗЗ Общински съвет Братя 

Даскалови приема правила за ползването на мерите и пасищата на територията 

на Община Братя Даскалови съгласно Приложение 2.  

3. На основание чл.37о, ал.4 от ЗСПЗЗ Общински съвет Братя Даскалови 

приема годишен план за паша, дава съгласие за предоставяне на мери и пасища 

за общо и индивидуално ползване и определя задълженията на общината и 

ползвателите за поддържането на мерите и пасищата, съгласно Приложение 3.  

4. На основание чл.37и, ал.1 от ЗСПЗЗ Общински съвет Братя Даскалови 

приема изготвената пазарна оценка от независимия лицензиран оценител инж. 

Юлий Кайряков- „Юкон- Юлий Кайряков“ ЕООД за землищата от Община 

Братя Даскалови, която възлиза на стойност от 5 лв./дка за пасища и мери и 7 

лв./дка за ливади.  

5. На основание чл.37и, ал.12 от ЗСПЗЗ Общински съвет Братя 

Даскалови дава съгласие договорите за наем на общински пасища, мери и 

ливади да бъдат сключвани за срок минимум 5 стопански години.  

6. Упълномощава Кмета на Община Братя Даскалови да извърши всички 

последващи от решението действия. 
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. Таньо Тотев Танев – „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 

 

№ 74 

 

от 26. 02. 2016 г. 

 

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

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

ЗУТ,  Общински съвет Братя Даскалови реши:   

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

    1.  Разрешава   изработването на  ПУП- Парцеларен  план с цел  

изграждане  на напоителна система в масиви 58 и 59 в землището на 

с.Съединение. 

2. Приема представеното инвестиционно  предложение  – задание /по 

реда на чл.125 от ЗУТ/ от ЗП Галина Димитрова Пейчева – Митева  в качеството 

на Инвеститор за обект: „ Изграждане на напоителна система в масиви 58 и 59 в 

землището на с.Съединение. 

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

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

интернет страницата на общината. 

 

 

 

 

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 

 

№ 75 

 

от 26. 02. 2016 г. 

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 23 от ЗМСМА, чл. 8, ал. 1, т. 9 и т. 18 

от Учредителния акт на „Тържище с. Плодовитово” ЕООД и чл. 19, ал. 1, т. 22 и 

т. 23 от Наредбата за упражняване на правата на собственост на Община Братя 

Даскалови в търговски дружества с общинско участие в капитала, за участието 

на Община Братя Даскалови в граждански сдружения и в сдружения с 

нестопанска цел, Общински съвет Братя Даскалови реши: 

1. Дава съгласие „Тържище с. Плодовитово“ ЕООД да изгради трети 

пункт за „Изход“ на територията на стоковото тържище и пазара на 

производителите, като размера на инвестицията ще бъде в размер до 59 588.52 

лева без ДДС.  

2. Дава правомощия на Управителя на дружеството да сключи договор с 

изпълнител на СМР дейностите по реда на ЗОП, като прага на обществената 

поръчка да бъде в съответствие с чл. 14, ал. 5, т. 1 от ЗОП.  

 

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. Таньо Тотев Танев – „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” –10, „против” – 2, „въздържал се” – 1. Приема се. 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОбС:_________________ 

           /ПЕТКО МИХАЙЛОВ/ 



           ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - БРАТЯ ДАСКАЛОВИ 
 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

№ 76 

 

от 26. 02. 2016 г. 

 

 

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, Общински съвет Братя 

Даскалови реши: 

 

1. 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 № 2485/13.08.2014година 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 собственост. 
 

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 – „против” 

9. Таньо Тотев Танев – „против” 

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

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОбС:_________________ 

           /ПЕТКО МИХАЙЛОВ/ 



           ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - БРАТЯ ДАСКАЛОВИ 
 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

№ 77 

 

от 26. 02. 2016 г. 

 
1. На основание чл.21,ал.1, т.8 от ЗМСМА и чл.12, ал.3 от Закона за 

общинската собственост и чл.15, ал.1 от Наредбата за реда за придобиване, 
управление и разпореждане с общинско имущество на Община Братя 
Даскалови, Общински съвет дава съгласието си за предоставяне за безвъзмездно 
управление на Агенцията по безопасност на храните гр.София - ОДБХ гр.Стара 
Загора - филиал с. Братя Даскалови на 1 стая с площ от 21 кв.м. и санитарен 
възел с площ от 3 кв.м. на втория етаж и част от коридор и стълбище в сградата 
на „Младежки център” с. Братя Даскалови, находяща се в УПИ XXI1-437, кв.89 
по плана на с. Братя Даскалови - публична общинска собственост, съгласно 
АПОС № 420/23.02.2007 г. за срок 5 години. 

2. На основание чл.15, ал.1 от Наредбата за реда за придобиване, 
управление и разпореждане с общинско имущество на Община Братя Даскалови 
задължава кмета на общината да сключи договор за предоставеното 
безвъзмездно право на управление. 

 

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. Таньо Тотев Танев – „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 

 

№ 78 

 

от 26. 02. 2016 г. 

 

1. На основание чл.21, ал.1, т.1 и чл.48 от ЗМСМА, във връзка с чл.28, 

ал.1 и ал.3 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет 

Братя Даскалови, неговите комисии и взаимодействието му с общинската 

администрация - Мандат 2015 - 2019 г., приет с Решение № 5 от 22.12.2015 г., 

взето с протокол № 3/22.12.2015 г. от заседание на ОбС Братя Даскалови избира 

общински съветник Иван Петров Иванов за член на Постоянните комисии по 

„Здравеопазване, социални дейности, образование, култура, вероизповедания и 

спорт” и „Предотвратяване и установяване на конфликт на интереси и 

нормативна уредба”.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

 

№ 79 

 

от 26. 02. 2016 г. 

 

 

 

1. На основание чл.21, ал.1, т.15 от ЗМСМА и във връзка с чл.226 от 

Търговския закон определя Стоян Колев Вълчев – общински съветник  за 

представител на Община Братя Даскалови в Общото събрание на 

УНИВЕРСИТЕТСКА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО 

ЛЕЧЕНИЕ ПРОФ. Д-Р СТОЯН КИРКОВИЧ АД-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. Иван Петров Иванов – „за” 

8.  Таньо Стоянов Стоянов – „за” 

9. Таньо Тотев Танев – „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 

 

№ 80 

 

от 26. 02. 2016 г. 

 

 

 

На основание на чл. 17, ал. 1, т. 4, във връзка с 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. Приема Декларация в подкрепа на МБАЛ – Чирпан, 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/ 

 

 

 


