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

№ 98 
от 27. 04. 2016 г. 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от Закона за местното самоуправление и 

местната администрация, във връзка с чл. 140, ал. 1 от Закона за публичните 

финанси  и чл. 44 от Наредба за условията и реда за съставяне на  бюджетната 

прогноза за местните дейности  за следващите три години, за съставяне, 

приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Братя Даскалови, 

Общински съвет Братя Даскалови реши: 

1. Приема отчета  за касово изпълнение на бюджета към 31.12.2015 

година, както следва: 

1.1 По прихода    5149686 лв.      Приложение 1 

     1.2 По разхода     5149686 лв.      Приложение 2 

               2. Приема отчета на инвестиционната програма за 2015 година- 

Приложение 3. 

               3. Приема отчета за изпълнението на сметките за средства от 

Европейския съюз-Приложение 4.  

               4. Приема отчета за състоянието на общинския дълг за 2015 година- 

Приложение 5. 
 

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. Иван Петров Иванов – „за” 

7. Таньо Стоянов Стоянов – „за” 

8. Никола Вълев Будаков – „за” 

              9. Стоян Колев Вълчев – „за” 

             10. Спас Запрянов Пеев – „за” 

             11. Иван Димитров Жеков – „против” 

             12. Радка Стоилова Караджова – „против” 

 

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

гласували „за” – 10, „против” – 2, „въздържал се” – 0. Приема се. 

                                    

                                           ПРЕДСЕДАТЕЛ ОбС:__________________    

        /ПЕТКО МИХАЙЛОВ/ 



           ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - БРАТЯ ДАСКАЛОВИ 
 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

№ 99 

 

от 27. 04. 2016 г. 

На основание чл.21, ал.1, т.12 от ЗМСМА, чл.23, т.4 от ЗРР, чл.91, ал.3, 

ал. 4 и ал.7 от ППЗРР, Общински съвет Братя Даскалови реши: 

1. Одобрява Годишен доклад за наблюдение на изпълнението за 2015 

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

 

2. Възлага на Кмета на общината да предприеме необходимите 

действия относно организацията по предоставянето на копие от  доклада по т. 1 

на Председателя на Областен съвет за развитие на Област Стара Загора. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

гласували „за” – 9, „против” – 2, „въздържал се” – 1. Приема се. 

                                           

                                     

 

 

                                      ПРЕДСЕДАТЕЛ ОбС:__________________    

        /ПЕТКО МИХАЙЛОВ/ 

 

 



           ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - БРАТЯ ДАСКАЛОВИ 
 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

№ 100 

 

от 27. 04. 2016 г. 

 

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

местната администрация и чл. 19, ал. 2 от Закона за социално подпомагане, 

Общински съвет Братя Даскалови реши: 

 

 

1. Приема Общинска стратегия за развитие на социалните услуги в 

община Братя Даскалови 2016-2020 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

 

№ 101 

 

от 27. 04. 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 Общинска програма за закрила на детето в Община Братя 

Даскалови за 2016 година. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

 

№ 102 

 

от 27. 04. 2016 г. 

 

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

местната администрация, чл. 19, ал. 2 и ал. 3 от Закона за социално подпомагане 

и чл. 36 б, ал. 4 от Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане, 

Общински съвет Братя Даскалови реши: 

 

 

1. Приема Годишен план за развитие на социалните услуги в община 

Братя Даскалови за 2017 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

 

№ 103 

 

от 27. 04. 2016 г. 

 

 

 

На основание чл.21, ал.1, т.23, във връзка с чл. 21, ал.2 и чл.17, ал.1, т.5 

от ЗМСМА, Общински съвет Братя Даскалови реши: 

 

 1. Приема отчета относно дейността и финансовото състояние на 

читалищата в общината за 2015 г. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

 

№ 104 

 

от 27. 04. 2016 г. 

 

 

На основание чл. 21, ал.1, т.23 и ал.2 от ЗМСМА, Общински съвет Братя 

Даскалови реши: 

 

 

1. Отменя чл.2, ал.1 в частта „и разрешение за разкопаване, издадено от 

общинска администрация, ал.2, ал.3 и ал.4 от Наредба за разкопаване и 

възстановяване на техническата инфраструктура на територията на Община 

Братя Даскалови”. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

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

                                           

                                     

 

 

                                      ПРЕДСЕДАТЕЛ ОбС:__________________    

        /ПЕТКО МИХАЙЛОВ 

 

 

 



           ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - БРАТЯ ДАСКАЛОВИ 
 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

№ 105 

 

от 27. 04. 2016 г. 

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.35 , ал.3 от Закона за 

общинската собственост и във връзка с  чл.45, ал.3 и чл.46, ал.2 от Наредбата  за 

реда за управление и  разпореждане с общинско имущество, Общински съвет 

Братя Даскалови реши: 

 

1. Дава съгласието си за продажба на УПИ V в квартал 53 с площ от 868 

кв.м по плана на с. Кольо Мариново – частна общинска собственост, съгласно 

АЧОС №  3441/30.03.2016 година при граници: Север - УПИ І-220, Изток - УПИ 

ІІ-219 и УПИ ІІI, Юг - УПИ ІV и Запад – Улица ОК 150 – ОК 151 на цена от  

1910  лева на без ДДС на  Гено Русенов Генов, който имот е прилежащ терен 

към собствената му жилищната сграда, съгласно нотариален акт № 57/09.02.2011 

година.  

 2. Упълномощава кмета на общината да сключи договор с Гено Русенов 

Генов от с. Кольо Мариново за продажбата 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. Иван Петров Иванов – „за” 

7. Таньо Стоянов Стоянов – „за” 

8. Никола Вълев Будаков – „за” 

               9. Стоян Колев Вълчев – „за” 

             10. Спас Запрянов Пеев – „за” 

             11. Иван Димитров Жеков – „за” 

             12. Радка Стоилова Караджова – „за” 

 

 

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 

№ 106 

от 27. 04. 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 VІІ: ОПИСАНИЕ НА ИМОТИТЕ, КОИТО 

ОБЩИНАТА ИМА НАМЕРЕНИЕ ДА ПРЕДЛОЖИ ЗА УЧРЕДЯВАНЕ НА 

ОГРАНИЧЕНИ ВЕЩНИ ПРАВА БЕЗ ТЪРГ - точка Б: 2. Учредяване на 

право на строеж върху 15 кв.м в УПИ І, кв.24а, отреден за „КОО” по плана на 

с.Оризово. 

2. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.37, ал.4, т.4 от ЗОС, чл.48, 

ал.4, т.3 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с 

общинско имущество на Община Братя Даскалови, във връзка с чл.182, ал.1 от 

ЗУТ, Общински съвет дава съгласието си за учредяване право на строеж върху 

площ от 15 кв.м  в УПИ І в кв.24а по плана на с.Оризово, одобрен със Заповед № 

126/04.10.1995 година на Божана Димитрова Благоева от гр. Чирпан, собственик 

на заварена в парцела масивна сграда, съгласно Договор  на Община Братя 

Даскалови № 71/27.11.2005 година, вписан в Службата по вписванията при 

Районен съд гр. Чирпан в том № І № в тома: 254/26.01.2006 г., Вх. рег.  № 307, 

парт. 3052/20592 на цена от 75.00 лева, съгласно изготвена оценка на лицензиран 

оценител.  

 

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. Иван Петров Иванов – „за” 

7. Таньо Стоянов Стоянов – „за” 

8. Никола Вълев Будаков – „за” 

               9. Стоян Колев Вълчев – „за” 

             10. Спас Запрянов Пеев – „за” 

             11. Иван Димитров Жеков – „за” 

             12. Радка Стоилова Караджова – „за” 

 

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 

 

№ 107 

 

от 27. 04. 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 прокарване 

на подземен ел. кабел през имоти от ПИ 028014  със същ. трафопост на „ЕВН”, 

028010, 028006, 028008 до ПИ 028009 /общински земи и земеделски /общ./ път - 

всички в землището на с.Горно Белево. 

 2. Приема представеното инвестиционно  предложение – задание /по 

реда на чл.125 от ЗУТ/ от Заявителя, в качеството си на Наемател на общински 

язовир по Договор вх.р. № 473, № в т.192 от 23.02.2015г.  и като Инвеститор за 

своя сметка. 

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 – 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 

 

№ 108 

 

от 27. 04. 2016 г. 

 

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

ал.4, чл. 110, ал.1, т.3, ал.2, ал.3 и по реда на чл. 125, ал.1 и ал.7, чл. 124а, ал.1 от 

Закона за устройство на територията и чл. 4, ал.1, ал.6, ал.7, т.2 от Наредба №7 / 

2003 г. за устройството на отделните видове територии и устройствени  зони и 

др., Общински съвет Братя Даскалови реши: 

 

                1. Разрешава  изработването на ПУП - ПЗ    (подробен устройствен план 

– план за застрояване)  с цел промяна отреждането на ПИ-025022 от нива в 

територия за стопанска дейност – производствено складови нужди ( Пп-предимно 

производствена зона) в землището на с.Оризово. 

                2. Приема  представеното  Инвестиционно  предложение – задание за 

изграждане на „Складове за амбалаж и готова продукция” към съществуваща 

„Птицекланица” от собственика на ПИ- 025022 в качеството на Инвеститор. 

 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 – 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 

 

№ 109 

 

от 27. 04. 2016 г. 

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, във връзка с чл.109, ал.1, т.3 и 

ал.4, чл. 110, ал.1, т.3, т.5, ал.2 и по реда на чл. 125, ал.1 и чл. 124а, ал.1 от Закона 

за устройство на територията, Общински съвет  Братя Даскалови реши: 

 

1. Разрешава  изработването на ПУП - ПЗ (подробен устройствен план – 

план за застрояване) и Парцеларни планове за техническа инфраструктура / при 

нужда от такива/ с цел смяна статута на земеделска земя /нива – 5.070 дка - ПИ 

007283/  в поземлен имот с установено предназначение „ Пп” - за 

„производствена, складова и търговска дейност” в землището на с.Партизанин. 

2. Приема представеното  Инвестиционно  предложение  и задание от 

собственика на ПИ 007283 в качеството на Инвеститор. 

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 – 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 

№ 110 

от 27. 04. 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 VІ. 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 обект на техническата инфраструктура /линеен 

обект/ подземни тръбопровод и ел.кабел НН за Напоителна система, преминаващи 

през имоти № 000212,  № 000389,  № 000548 и № 000560 по КВС  на с.Съединение и 

през уличната регулация на с.Съединение – общинска собственост в рамките на 

зоната с ограничен режим на ползване /сервитута/ на трасето с площ от 3 541.30 

кв.м 

2. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.112, ал.2 от ЗВ,  чл.64, ал.3, 

т.1а от ЗЕ, 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/ подземни тръбопровод и ел.кабел НН на Напоителна система, 

преминаващи през имоти № 000212,  № 000389, № 000548 и № 000560 по КВС  на 

с.Съединение и през уличната регулация на с.Съединение – общинска собственост в 

рамките на зоната с ограничен режим на ползване /сервитута/ на трасето с площ от 

3 541,30 кв.м. 

3. Определя цената на учредения сервитут в размер на 1 416,52 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. Иван Петров Иванов – „за” 

7. Таньо Стоянов Стоянов – „за” 

8. Никола Вълев Будаков – „за” 

               9. Стоян Колев Вълчев – „за” 

             10. Спас Запрянов Пеев – „за” 

             11. Иван Димитров Жеков – „против” 

             12. Радка Стоилова Караджова – „против” 

 

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

гласували „за” – 10, „против” – 2, „въздържал се” – 0. Приема се. 

                                        ПРЕДСЕДАТЕЛ ОбС:__________________    

        /ПЕТКО МИХАЙЛОВ/ 



           ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - БРАТЯ ДАСКАЛОВИ 
 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

№ 111 

 

от 27. 04. 2016 г. 

 

 

І. На основание чл.21, ал.1 т.8 от ЗМСМА , чл.8, ал.9 от ЗОС,  във връзка 

с чл.6, ал.1 от Наредбата за реда за управление  и разпореждане с общинско 

имущество на Община Братя Даскалови актуализира Програмата за управление 

и разпореждане с общинска  собственост през 2016 година на община Братя 

Даскалови като включва: В точка V. ОПИСАНИЕ НА ИМОТИТЕ, КОИТО 

ОБЩИНАТА ИМА НАМЕРЕНИЕ ДА ПРЕДЛОЖИ ПОД АРЕНДА НА 

ПУБЛИЧЕН ТЪРГ – буква Б. За които предстои откриване на 

процедура,нови точки: 
12. Имот  № 019002  - Индустриална култура от -VІІІ-ма категория в 

местността „Над село” с площ от 7,708 дка по КВС на с.Долно Ново село.  

13. Имот  № 020006 - Нива от -VІІІ-ма категория в местността „Над 

село” с площ от 7,708 дка по КВС на с.Долно Ново село.  

14. Имот  № 097004  - Нива от Х-та категория в местността „Големите 

круши” с площ от 4,000 дка по КВС на с.Горно Ново село.  

 

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. Иван Петров Иванов – „за” 

7. Таньо Стоянов Стоянов – „за” 

8. Никола Вълев Будаков – „за” 

              9. Спас Запрянов Пеев – „за” 

             10. Иван Димитров Жеков – „за” 

             11. Радка Стоилова Караджова – „за” 

 

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

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

                                        

                                         ПРЕДСЕДАТЕЛ ОбС:__________________    

        /ПЕТКО МИХАЙЛОВ/ 



           ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - БРАТЯ ДАСКАЛОВИ 
 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

№ 112 

 

от 27. 04. 2016 г. 

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 съветБратя Даскалови 

реши: 

І. Дава съгласието си за предоставяне под аренда за срок 20 години на 

публичен търг следните имоти: 

1. Имот  № 019002  - Индустриална култура от -VІІІ-ма категория в 

местността „Над село” с площ от 7,708 дка по КВС на с.Долно Ново село на 

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

2. Имот  № 020006 - Нива от -VІІІ-ма категория в местността „Над село” 

с площ от 7,708 дка по КВС на с.Долно Ново село на първоначална тръжна цена 

от 10.00 лева на декар годишна арендна вноска. 

3. Имот  № 097004  - Нива от Х-та категория в местността „Големите 

круши” с площ от 4,000 дка по КВС на с.Горно Ново село на първоначална 

тръжна цена от 10.00 лева на декар годишна арендна вноска. 

ІІ. Упълномощава кмета на общината да проведе търга и сключи 

договори със спечелилите търга контрагенти, считано от 01.10.2016 година . 

 

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. Иван Петров Иванов – „за” 

7. Таньо Стоянов Стоянов – „за” 

8. Никола Вълев Будаков – „против” 

               9. Стоян Колев Вълчев – „за” 

             10. Спас Запрянов Пеев – „за” 

             11. Иван Димитров Жеков – „за” 

             12. Радка Стоилова Караджова – „за” 

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

гласували „за” – 10, „против” – 2, „въздържал се” – 0. Приема се. 

                                     

                                      ПРЕДСЕДАТЕЛ ОбС:__________________    

        /ПЕТКО МИХАЙЛОВ/ 



           ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - БРАТЯ ДАСКАЛОВИ 
 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

№ 113 

 

от 27. 04. 2016 г. 

 

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

местната администрация, чл. 137, ал. 1, т. 7 от Търговския закон,  чл. 8, ал. 1, т. 20 

от  Учредителния акт на „Тържище с. Плодовитово” ЕООД, чл. 19, ал. 1, т. 11 и 

чл. 21, ал. 6 от Наредбата за реда за упражняване на правата на собственост на 

общината в търговски дружества с общинско участие в капитала, за участието на 

община Братя Даскалови в граждански дружества и в сдружения с нестопанска 

цел, Общински съвет  Братя Даскалови реши: 

 

1. Определя минимална наемна цена в размер на 4.00 лева за кв. м. на 

месец без ДДС за търговски площи за дейностите: заведение за хранене, кафе 

аперитив или подобни, предоставяни за възмездно ползване от организатора на 

пазара на производителите и стоковото тържище. Наемната цена може да бъде 

актуализирана при необходимост, но не повече от веднъж годишно. 

2. Определената в т. 1 от настоящото решение минимална наемна 

цена да бъде отразена в Правилник за организацията, дейността, вътрешния ред 

и охраната на Стоково тържище при „Тържище с. Плодовитово” ЕООД и в 

Правилник за организацията, дейността, вътрешния ред и охраната на Пазар на 

производителите  при „Тържище с. Плодовитово” ЕООД. 

 

 

 

 

 

 

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

гласували „за” – 7, „против” – 5, „въздържал се” – 0. Приема се. 

                                           

                                     

                                    

                                      ПРЕДСЕДАТЕЛ ОбС:__________________    

        /ПЕТКО МИХАЙЛОВ 

 

 

 



           ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - БРАТЯ ДАСКАЛОВИ 
 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

№ 114 

 

от 27. 04. 2016 г. 

 

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

местната администрация, във връзка с чл. 137, ал. 1, т. 6 от Търговския закон,  чл. 

8, ал. 1, т. 13 от  Учредителния акт на „Тържище с. Плодовитово” ЕООД, чл. 19, 

ал. 1, т. 10 от Наредбата за реда за упражняване на правата на собственост на 

общината в търговски дружества с общинско участие в капитала, за участието на 

община Братя Даскалови в граждански дружества и в сдружения с нестопанска 

цел, Общински съвет  Братя Даскалови реши: 

 

1. Дава съгласие за членство на „Тържище с. Плодовитово” ЕООД в 

„Българска асоциация на пазарите на пресни плодове и зеленчуци”; 

2. Приема Проект за устав на сдружение с нестопанска цел 

„Българска асоциация на пазарите на пресни плодове и зеленчуци”; 

3. Упълномощава Кольо Господинов Колев, Управител на „Тържище 

с. Плодовитово” ЕООД да го представлява в асоциацията. 

 

 

 

 

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

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

                                           

                                     

 

 

                                      ПРЕДСЕДАТЕЛ ОбС:__________________    

        /ПЕТКО МИХАЙЛОВ 

 

 

 


