
           ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - БРАТЯ ДАСКАЛОВИ 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

№ 245 

 

от 31.03.2017 г. 

 

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

местната администрация и във връзка с чл.8, ал.2 от Закона за общинската собственост 

и чл.79 от Административоно-процесуалния кодекс, Общински съвет Братя Даскалови 

приема: 

 

Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за реда за придобиване, 

управление и разпореждане с общинско имущество в Община Братя Даскалови, 

приета с Решение № 118 на Общински съвет - Братя Даскалови, взето на 

23.10.2008 г. по Протокол № 14, актуализирана с Решение № 370/18.11.2010 г. по 

протокол № 39, с Решение № 386 от 21. 12. 2010 г. , с Решение № 465/29.07.2011 г. 

по протокол № 47, с Решение № 474/24.08.2011 г. по протокол № 48, с Решение № 

485/16.09.2011 г. по протокол № 49, с Решение № 70/29.03.2012 г. по Протокол № 7, 

с Решение № 364/26.09.2013 г. по Протокол № 32, Решение № 457/30.05.2014 г. по 

Протокол № 41, както следва: 

 

§1. В Чл.19 се създава нова алинея 2 и придобива следната редакция:  

Чл.19 /2/ Свободни нежилищни имоти – частна общинска собственост, с решение на 

Общинския Съвет, се отдават под наем без търг и конкурс, за здравни, образователни и 

социални дейности, имоти частна общинска собственост за задоволяване на 

съответните нужди на населението, както и на юридически лица с нестопанска цел, 

осъществяващи дейност в обществена полза, по ред, определен в чл.20 от наредбата.  

§2. В Чл.6, ал.1 се добавят нови точка 5 и точка 6, като досегашната точка 5 става 

точка 7 и придобива следната редакция:  

Чл.6 /1/  

5.  обектите, за изграждането на които е необходимо отчуждаване на частни 

имоти; 

6.  обектите по точка 5 от първостепенно значение; 

7.  други данни, определени от общинския съвет. 

§3. Чл.20, ал. 4 се променя и придобива следната редакция:  

Чл.20 /4/ С решение на Общинския съвет  могат  да се отдават  под наем на търговски 

дружества, без търг или конкурс, поземлени имоти – частна общинска собственост, 

необходими като терени за временно използване, за спомагателни и  допълнителни 

площадки, комуникации и  други, свързани с  изграждането,  ремонта  и  поддържането 

на  обекти  на  техническата инфраструктура, за срока  на ремонтно-строителните 

дейности.  



§4. Чл.53, ал.5 се променя и придобива следната редакция:  

Чл.53 /5/ Безвъзмездно право на ползуване върху имоти и вещи – частна общинска 

собственост може да се учреди от кмета на общината след решение на Общински съвет, 

взето с мнозинство повече от половинaтa от общия брой на съветниците, когато лицата, 

на които може да се учреди, са определени със закон. 

Гласуваха поименно: 

1. Петко Михайлов Михайлов – „за” 

2. Катя Иванова Иванова – „за” 

3. Георги Минков Колев – „за” 

4. Иван Пенев Пенчев – „за” 

5. Стойка Минчева Василева – „за” 

6. Силвия  Чавдарова Иванова – „за” 

7. Иван Петров Иванов – „за” 

8. Таньо Стоянов Стоянов – „за” 

9. Никола Вълев Будаков – „за” 

             10. Стоян Колев Вълчев – „за” 

             11. Спас Запрянов Пеев – „за” 

             12. Иван Димитров Жеков – „за” 

             13. Радка Стоилова Караджова – „за” 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            

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

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

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОбС_____________                  

                                          /П. МИХАЙЛОВ/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



           ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - БРАТЯ ДАСКАЛОВИ 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

№ 246 

 

от 31.03.2017 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 Стефка Дженева Атанасова от с. Партизанин  

 

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

 

 

 

 

 

   

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

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

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОбС_____________                  

                                          /П. МИХАЙЛОВ/ 

 

 

 

 

 

 



 

 

           ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - БРАТЯ ДАСКАЛОВИ 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

№ 247 

 

от 31.03.2017 г. 

         

        На основание чл. 21, ал. 1, т. 12 от ЗМСМА Общински съвет Братя Даскалови 

реши: 

 

1.  Приема План за действие на Община Братя Даскалови в изпълнение на 

областната стратегия за интегриране на българските граждани от ромски 

произход и други граждани в уязвимо социално положение, живеещи в сходна на 

ромите ситуация (2017-2020) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

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

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОбС_____________                  

                                          /П. МИХАЙЛОВ/ 

 



 

           ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - БРАТЯ ДАСКАЛОВИ 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

№ 248 

 

от 31.03.2017 г. 

         

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

Общински съвет  Братя Даскалови реши: 

 

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

община Братя Даскалови 

 

 

 

 

 

 

Общ брой съветници – 13. Брой присъствали на гласуването – 13. Брой гласували „за” 

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

 

   

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОбС_____________                  

                                          /П. МИХАЙЛОВ/ 

 

 

 

 

 



           ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - БРАТЯ ДАСКАЛОВИ 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

№ 249 

 

от 31.03.2017 г. 

         На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, във връзка с чл. 35 от 

Закона за социалното подпомагане и чл. 52 от Правилника за прилагане на Закона за 

социалното подпомагане, Общински съвет  Братя Даскалови реши: 

 

 I. Променя състава на  Обществения съвет за упражняване на контрол при 

осъществяване на дейностите в областта на социалното подпомагане и услуги в община 

Братя Даскалови, както следва: 

 ПРЕДСЕДАТЕЛ: Емил Христов Филипов – заместник-кмет на Община Братя 

Даскалови 

 СЕКРЕТАР: Петя Стойкова Михайлова – директор на дирекция „АООСИД” в 

Община Братя Даскалови 
       

 ЧЛЕНОВЕ: 

 1. Янка Петрова Гайдаджийска – мл. експерт „Програми, проекти и обществени 

поръчки” 

 2. Стойка Минчева Василева – общински съветник 

 3. Гергана Христова Филипова – главен социален работник в Д „СП” гр. Чирпан 

 4. Марияна Бинева Манева – управител на Домашен социален патронаж с. Братя 

Даскалови 

 5. Златина Видева Видева – управител на Дневен център за стари хора с. Братя 

Даскалови 

 6. Петранка Калчева Нанчева – ръководител на Център за почасово 

предоставяне на услуги за социално включване в общността или в домашна среда 

 7. Мариана Христова Колева – учител в СУ „Христо Ботев” с. Братя Даскалови 

 

II. Приема Правилник за устройството и дейността на Обществения съвет за 

упражняване на контрол при осъществяване на дейностите по социално подпомагане в 

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_____________                  

                                          /П. МИХАЙЛОВ/ 

 



 

           ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - БРАТЯ ДАСКАЛОВИ 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

№ 250 

 

от 31.03.2017 г. 

          1. На  основание чл.21, ал.1, т.5 от ЗМСМА, определя размера на основните 

месечни работни заплати на кмет на община и кметове на кметства в  Община Братя 

Даскалови,   съгласно приложение   № 1 

  

          2.  Определя  за кмет на Община Братя Даскалови, за кметове на кметства и 

кметски наместници, допълнително месечно възнаграждение за придобит трудов стаж 

и професионален опит, в размер на 1 % върху основната месечна работна заплата,  

за всяка година зачитаща се за придобит трудов стаж и професионален опит,съгласно 

Наредбата за структурата и организацията на работната заплата. 

 

 
 

 

Общ брой съветници – 13. Брой присъствали на гласуването – 13. Брой гласували „за” 

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

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОбС_____________                  

                                          /П. МИХАЙЛОВ/ 

 

 

 

 

 

 

 



           ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - БРАТЯ ДАСКАЛОВИ 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

№ 251 

 

от 31.03.2017 г. 

1. На основание  чл.21, ал.1, т.5  от Закона за местното самоуправление и местната 

администрация  и във връзка с ПМС 67/ 2010 година  Общински съвет Братя Даскалови  

утвърждава от 01.03.2017 година средствата за работни заплати  в местните и държавни 

дейности  както следва : 

 

Дейност Численост бр Средства за РЗ 

1. Общинска администрация  74 50316 

2.  Домашен социален патронаж          16 9330 

3. Други дейности по образованието 3 1700 

4.  Други дейности по икономиката 9 5080 

 

            

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

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

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОбС_____________                  

                                          /П. МИХАЙЛОВ/ 

 

 

 

 

 

 



 

           ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - БРАТЯ ДАСКАЛОВИ 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

№ 252 

 

от 31.03.2017 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 придобиване, 
управление и разпореждане с общинско имущество дава съгласието си за продажба на 
явен публичен търг на имот № 000124 – Друга селскостопанска територия с площ от 
0.997 дка по КВС на с.Малко Дряново - частна общинска собственост, съгласно АЧОС 
№ 3601 / 26.10.2016 година и определя първоначална тръжна цена в размер на 1430.00 
/Хиляда четиристотин и тридесет/ 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 – „въздържал се” 

3. Георги Минков Колев – „за” 

4. Иван Пенев Пенчев – „за” 

5. Стойка Минчева Василева – „за” 

6. Силвия  Чавдарова Иванова – „за” 

7. Иван Петров Иванов – „за” 

8. Таньо Стоянов Стоянов – „за” 

9. Никола Вълев Будаков – „за” 

             10. Стоян Колев Вълчев – „за” 

             11. Спас Запрянов Пеев – „за” 

             12. Иван Димитров Жеков – „против” 

             13. Радка Стоилова Караджова – „въздържал се” 

 

Общ брой съветници – 13. Брой присъствали на гласуването – 13. Брой гласували „за” – 

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

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОбС_____________                  

/П. МИХАЙЛОВ/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                           

           ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - БРАТЯ ДАСКАЛОВИ 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

№ 253 

 

от 31.03.2017 г. 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 12 от ЗМСМА във връзка с чл. 19, ал. 2 и ал. 3 от 

Закона за социалното подпомагане и чл. 36б, 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 2018 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Общ брой съветници – 13. Брой присъствали на гласуването – 13. Брой гласували „за” – 

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

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОбС_____________                  

                                          /П. МИХАЙЛОВ/ 

 

 

 

 

 



           ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - БРАТЯ ДАСКАЛОВИ 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

№ 254 

 

от 31.03.2017 г. 

         І. 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 придобиване, управление и 

разпореждане с общинско имущество актуализира Програмата за управление и 

разпореждане с имоти общинска собственост на Община Братя Даскалови за 2017 

година като включва в точка: ІV. ОПИСАНИЕ НА ИМОТИТЕ, КОИТО 

ОБЩИНАТА ИМА НАМЕРЕНИЕ ДА ПРЕДЛОЖИ  ПОД НАЕМ БЕЗ ТЪРГ -  

Нова точка 2.  Имот № 000086 – Храсти от III-та /три/ категория с площ от 12,939 дка 

в местността „………” по КВС на с.Гранит  при граници: Север - Имот № 000067- 

Пасище,мера,  Изток - Имот № 000081 - Насип, Юг - Имот № 000102 – Пасище, мера  и  

Запад - Имот № 000088 – Дере                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

       ІІ. 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 дава съгласието си за предоставяне под 

наем без провеждане на търг за срок 10 стопански години на имот № 000086 – Храсти 

от III-та /три/ категория с площ от 12,939 дка в местността „………” по КВС на 

с.Гранит  при граници: Север - Имот № 000067- Пасище,мера,  Изток - Имот № 000081 

- Насип, Юг - Имот № 000102 – Пасище, мера  и  Запад - Имот № 000088 – Дере - 

частна общинска собственост , съгласно АЧОС № 3005 / 18.06.2015г. за земеделско 

ползване на цена 24.00 лева на                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

декар годишен наем на  Янко Ангелов Янков от с.Гранит, община Братя Даскалови. 

      ІІІ. Упълномощава кмета на общината да сключи договор с Янко Ангелов Янков за 

срок 10 стопански години, считано от датата на подписване на договора. 

 

Гласуваха поименно: 

1. Петко Михайлов Михайлов – „за” 

2. Катя Иванова Иванова – „за” 

3. Георги Минков Колев – „за” 

4. Иван Пенев Пенчев – „за” 

5. Стойка Минчева Василева – „за” 

6. Силвия  Чавдарова Иванова – „за” 

7. Иван Петров Иванов – „за” 

8. Таньо Стоянов Стоянов – „за” 

9. Никола Вълев Будаков – „за” 

             10. Стоян Колев Вълчев – „за” 

             11. Спас Запрянов Пеев – „за” 

             12. Иван Димитров Жеков – „против” 

             13. Радка Стоилова Караджова – „против” 

 

Общ брой съветници – 13. Брой присъствали на гласуването – 13. Брой гласували „за” – 

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

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОбС_____________                  

                                          /П. МИХАЙЛОВ/ 



           ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - БРАТЯ ДАСКАЛОВИ 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

№ 255 

 

от 31.03.2017 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 придобиване, управление и 

разпореждане с общинско имущество актуализира Програмата   за управление и 

разпореждане с имоти общинска собственост на Община Братя Даскалови за 2017 

година като включва: Нова Точка IХ.УРЕГУЛИРАНЕ НА ДВОРНИ МЕСТА 

/ПОЗЕМЛИНИ ИМОТИ/ ЧРЕЗ ПРОДАЖДА НА ПРЕДАВАЕМИ СЕ ПО 

РЕГУЛАЦИЯ ОБЩИНСКИ МЕСТА  - 1. Урегулиране на ПИ 238 в УПИ V-238 и 

УПИ VI-238  в квартал 31  по плана на с. Малко Дряново с обща площ от 409 кв.м. 

отредени за „Индивидуално жилищно строителство” чрез покупка на предаваемото   се 

по регулация място от общината 

2. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА и чл.35, ал.4, т.2 от Закона за общинската 

собственост във връзка с чл.17, ал.2, т.2 от ЗУТ, дава съгласието си за осъществяване 

на разпоредителна сделка с общински имот, чрез продажба на предаваемо му се по 

регулация общинско място с площ от 63  кв.м. за урегулиране на ПИ /поземлен имот / 

№ 238  в УПИ /урегулиран поземлен имот / V-238 и  на предаваемо му се по регулация 

общинско място с площ от 346  кв.м. за урегулиране на ПИ /поземлен имот / № 238  в 

УПИ /урегулиран поземлен имот / VI-238 в квартал 31 по плана на с. Малко Дряново.  

3.  Определя цена на кв.м.  2.00 без ДДС или общо 818  лева без ДДС за предаваемите 

му се по регулация дворни места  с площ от 63  кв.м. към УПИ V-238 и  346 кв.м. към 

УПИ  VI-238 в кв.31, съгласно ПУП на с.Малко Дряново  одобрен със Заповед № 

48/06.04.1992 година. 

4. Упълномощава кмета на общината да прехвърли правото на собственост на 

наследници на братя Ганеви.                                      

 

Гласуваха поименно: 

1. Петко Михайлов Михайлов – „за” 

2. Катя Иванова Иванова – „за” 

3. Георги Минков Колев – „за” 

4. Иван Пенев Пенчев – „за” 

5. Стойка Минчева Василева – „за” 

6. Силвия  Чавдарова Иванова – „за” 

7. Иван Петров Иванов – „за” 

8. Таньо Стоянов Стоянов – „за” 

9. Никола Вълев Будаков – „за” 

             10. Стоян Колев Вълчев – „за” 

             11. Спас Запрянов Пеев – „за” 

             12. Иван Димитров Жеков – „против” 

             13. Радка Стоилова Караджова – „против” 

            

Общ брой съветници – 13. Брой присъствали на гласуването – 13. Брой гласували „за” – 

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

                                          /П. МИХАЙЛОВ/ 

 



           ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - БРАТЯ ДАСКАЛОВИ 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

№ 256 

 

от 31.03.2017 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 Братя Даскалови реши: 

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

собственост и чл.6, ал.1 от  Наредбата  за реда за придобиване, управление и 

разпореждане с общинско имущество актуализира Програмата   за управление и 

разпореждане с имоти общинска собственост на Община Братя Даскалови за 2017 

година като включва: в точка III.  ОПИСАНИЕ НА ИМОТИТЕ, КОИТО 

ОБЩИНАТА ИМА НАМЕРЕНИЕ ДА ПРЕДЛОЖИ ПОД НАЕМ НА ПУБЛИЧЕН 

ТЪРГ –   нова точка 23. Язовир имот № 000633 – 37,773 дка по КВС на с.Медово 

IІ.Открива процедура за избор на оператор на язовирна стена за възлагане 

стопанисването, поддръжката и експлоатацията чрез предоставяне под наем на язовир 

– публична общинска собственост: 

1.Язовир имот № 000633 от КВС на с.Медово , ЕКАТТЕ 47665, НТП:язовир, 

площ на имота: 37,773 дка, при граници и съседи: Север - Имот № 000251 - Залесено 

пасище , Изток - Имот № 000349 - Пасище,мера, Юг - Имот № 000249 – Насип  Запад – 

Имоти  № 000250 - Храсти, № 074002, № 074003, № 074004 – Ниви. АПОС № 

163/18.01.2002 год., вписан в Агенция по вписванията гр.Чирпан. 

 

IІІ. 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”. 

ІV.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. 

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

стопанисването, поддръжката и експлоатацията на язовирите /язовирните стени/ -10 

/десет/ години. 

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

отделен обект. 

VІI.Специфични 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  

VІІI. Определя следните договорни условия: 

8.1  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. 

8.2 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. 

8.3. 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 ветеренарно-

медицинските изисквания. 

8.4. 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. 

 IX. Делигира право на кмета на общината да извърши необходимите действия 

по провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем имот № 000633 

по КВС на с.Медово. 

            X.  Упълномощава Кмета на Общината да сключи договор със спечелилият 

търга участник. 

       Гласуваха поименно: 

1. Петко Михайлов Михайлов – „за” 

2. Катя Иванова Иванова – „за” 

3. Георги Минков Колев – „за” 

4. Иван Пенев Пенчев – „за” 

5. Стойка Минчева Василева – „за” 

6. Силвия  Чавдарова Иванова – „за” 

7. Иван Петров Иванов – „за” 

8. Таньо Стоянов Стоянов – „за” 

9. Никола Вълев Будаков – „за” 

             10. Стоян Колев Вълчев – „за” 

             11. Спас Запрянов Пеев – „за” 

             12. Иван Димитров Жеков – „против” 

             13. Радка Стоилова Караджова – „против” 

            

Общ брой съветници – 13. Брой присъствали на гласуването – 13. Брой гласували „за” – 

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

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОбС_____________                  
                                          /П. МИХАЙЛОВ/ 



 
 

 

           ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - БРАТЯ ДАСКАЛОВИ 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

№ 257 

 

от 31.03.2017 г. 

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

Даскалови реши:  

1. Отлага промяна на характера на собствеността на УПИ ІІІ-77 в кв.5 по плана на                

с.Плодовитово от публична в частна общинска собственост за следващо 

заседание на Общински съвет. 

 

          Гласуваха поименно: 

1. Петко Михайлов Михайлов – „за” 

2. Катя Иванова Иванова – „за” 

3. Георги Минков Колев – „за” 

4. Иван Пенев Пенчев – „за” 

5. Стойка Минчева Василева – „за” 

6. Силвия  Чавдарова Иванова – „за” 

7. Иван Петров Иванов – „за” 

8. Таньо Стоянов Стоянов – „за” 

9. Никола Вълев Будаков – „за” 

             10. Стоян Колев Вълчев – „за” 

             11. Спас Запрянов Пеев – „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_____________                  
                                          /П. МИХАЙЛОВ/ 

 



           ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - БРАТЯ ДАСКАЛОВИ 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

№ 258 

 

от 31.03.2017 г. 

На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, чл.171, ал.1 от ДОПК, във връзка с 

чл.162, ал.2, т.3 от ДОПК Общински съвет  Братя Даскалови реши: 

 

          1.Дава съгласие да бъдат отписани от счетоводните регистри на Община Братя 

Даскалови, задълженията представляващи - неизплатените такси за храна на починали 

лица и изтекъл 5-годишен давностен срок на събиране в общ размер на 886.24лв. / 

осемстотин осемдесет и шест лева и двадесет и четири стотинки / на следните лица: 

 
1.Гиргин Димов Гиргинов с ЕГН **********  и постоянен адрес: с.Партизанин –  

сумата 10,10лв. 

2.Господин Делчев Димов с ЕГН **********  и постоянен адрес: с.К.Мариново – 

сумата 89,10лв. 

3.Петър Христов Райновски, с ЕГН **********  и постоянен адрес:  с.Гранит – сумата  

46,10лв. 

4.Стефан Тотев Делчев с ЕГН ********** и постоянен адрес:  с.Гранит – сумата  

87,00лв. 

5.Шюкрю Мехмед Мемиш с ЕГН **********  и постоянен адрес: с.Горно Ново село – 

сумата 88,60лв. 

6.Милка Желева Стайкова с ЕГН **********  и постоянен адрес: с.Братя Даскалови – 

сумата 96,55лв. 

7.Янка Стоева Танева с ЕГН **********  и постоянен адрес: с.Братя Даскалови – 

сумата 164,20 

8.Снежана Ботева Асенов с ЕГН ********** и постоянен адрес:  с.Оризово – сумата 

56,22лв. 

9.Кольо Минчев Димитров с ЕГН **********  и постоянен адрес: с.Найденово – сумата 

74,85лв. 

10.Видка Минчева Найденова с ЕГН **********  и постоянен адрес: с.Найденово – 

сумата 111,40лв. 

11.Стоян Иванов Стоянов с ЕГН **********  и постоянен адрес: с.Малко Дряново – 

сумата 62,12лв. 

            

Общ брой съветници – 13. Брой присъствали на гласуването – 12. Брой гласували „за” – 

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

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОбС_____________                  
                                          /П. МИХАЙЛОВ/ 



           ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - БРАТЯ ДАСКАЛОВИ 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

№ 259 

 

от 31.03.2017 г. 

1. На основание чл.21, ал.1, т.8 във връзка с § 3 и  § 4 от преходните и заключителни 

разпоредби на Закона за народните читалища, Общински съвет Братя Даскалови дава 

съгласие за отстъпване на безвъзмездно право на ползване върху втория етаж на 

сградата на „Младежки дом” с.Черна гора с площ от 100 кв.м. , представляваща имот № 

733 в квартал 33 , съгласно ПУП на с.Черна гора, одобрен със Заповед № 

1717/30.11.1983 година – публична общинска собственост, съгласно АПОС № 

1154/28.01.2013г. 

2. Правото на ползване се погасява с прекратяване на читалището. 

3.  Задължава кмета на общината да сключи договор за ползваната част от сградата. 

Гласуваха поименно: 

1. Петко Михайлов Михайлов – „за” 

2. Катя Иванова Иванова – „за” 

3. Георги Минков Колев – „за” 

4. Иван Пенев Пенчев – „за” 

5. Стойка Минчева Василева – „за” 

6. Силвия  Чавдарова Иванова – „за” 

7. Иван Петров Иванов – „за” 

8. Таньо Стоянов Стоянов – „за” 

9. Никола Вълев Будаков – „за” 

             10. Стоян Колев Вълчев – „за” 

             11. Спас Запрянов Пеев – „за” 

             12. Иван Димитров Жеков – „против” 

             13. Радка Стоилова Караджова – „против” 

            

Общ брой съветници – 13. Брой присъствали на гласуването – 13. Брой гласували „за” – 

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

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОбС_____________                  
                                          /П. МИХАЙЛОВ/ 

 

 

 

 



             ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - БРАТЯ ДАСКАЛОВИ 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

№ 260 

 

от 31.03.2017 г. 

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

Даскалови реши:  

1. Отлага отдаване под наем на публичен търг на УПИ III-77 в кв.5 по плана на с. 

Плодовитово в едно с триетажна масивна сграда и обслужваща сграда-частна 

общинска собственост за следващо заседание на Общински съвет. 

 

Гласуваха поименно: 

1. Петко Михайлов Михайлов – „за” 

2. Катя Иванова Иванова – „за” 

3. Георги Минков Колев – „за” 

4. Иван Пенев Пенчев – „за” 

5. Стойка Минчева Василева – „за” 

6. Силвия  Чавдарова Иванова – „за” 

7. Иван Петров Иванов – „за” 

8. Таньо Стоянов Стоянов – „за” 

9. Никола Вълев Будаков – „за” 

             10. Стоян Колев Вълчев – „за” 

             11. Спас Запрянов Пеев – „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_____________                  
                                          /П. МИХАЙЛОВ/ 

 

 

 

 

 

 

 



             ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - БРАТЯ ДАСКАЛОВИ 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

№ 261 

 

от 31.03.2017 г. 

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

ЗМСМА и чл.36, ал.3 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 актуализираната инвестиционна програма на Община Братя 

Даскалови за 2017 година в размер на  709182 лв.  съгласно  приложение 1 

Гласуваха поименно: 

1. Петко Михайлов Михайлов – „за” 

2. Катя Иванова Иванова – „за” 

3. Георги Минков Колев – „за” 

4. Иван Пенев Пенчев – „за” 

5. Стойка Минчева Василева – „за” 

6. Силвия  Чавдарова Иванова – „за” 

              7. Иван Петров Иванов – „за” 

8. Таньо Стоянов Стоянов – „за” 

9. Никола Вълев Будаков – „за” 

             10. Стоян Колев Вълчев – „за” 

             11. Спас Запрянов Пеев – „за” 

             12. Иван Димитров Жеков – „против” 

             13. Радка Стоилова Караджова – „против” 

            

Общ брой съветници – 13. Брой присъствали на гласуването – 13. Брой гласували „за” – 

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

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОбС_____________                  
                                          /П. МИХАЙЛОВ/ 



             ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - БРАТЯ ДАСКАЛОВИ 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

№ 262 

 

от 31.03.2017 г. 

На основание чл. 19, ал. 3 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 възлага на Кмета на общината: 

 

1. Да изисква писмена информация от управителите и контрольорите за дейността 

на едноличните търговски дружества с ограничена отговорност най-малко 

веднъж на тримесечие; 

2. Да възлага проверки в дружествата като издава заповед; 

3. Да следи за изпълнението на договорите за управление, сключени с 

управителите. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            

Общ брой съветници – 13. Брой присъствали на гласуването – 13. Брой гласували „за” – 

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

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОбС_____________                  
                                                           /П. МИХАЙЛОВ/ 

 

 



             ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - БРАТЯ ДАСКАЛОВИ 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

№ 263 

 

от 31.03.2017 г. 

      На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 23 от ЗМСМА, във връзка с чл. 137, ал. 1, т. 3 

и т. 5 от Търговския закон, чл. 8, ал. 1, т. 10 и т. 12 от Учредителния акт на 

„Тържище с. Плодовитово” ЕООД и чл. 19, ал. 1, т. 3 и т. 5 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. Приема годишния финансов отчет за 2016г. на търговското дружество със 

100% общинско участие „Тържище с. Плодовитово” ЕООД. 

2. Общински съвет освобождава от отговорност Управителя на „Тържище с. 

Плодовитово” ЕООД за действията му през 2016г., без това да се отнася до 

нарушения и вреди, които биха се констатирали при последваща проверка 

на дейността му през 2016г. от контролни органи. 
 

Гласуваха поименно: 

1. Петко Михайлов Михайлов – „за” 

2. Катя Иванова Иванова – „за” 

3. Георги Минков Колев – „за” 

4. Иван Пенев Пенчев – „за” 

5. Стойка Минчева Василева – „за” 

6. Силвия  Чавдарова Иванова – „за” 

7. Иван Петров Иванов – „за” 

8. Таньо Стоянов Стоянов – „за” 

9. Никола Вълев Будаков – „за” 

             10. Стоян Колев Вълчев – „за” 

             11. Спас Запрянов Пеев – „за” 

             12. Иван Димитров Жеков – „против” 

             13. Радка Стоилова Караджова – „против” 

            

Общ брой съветници – 13. Брой присъствали на гласуването – 13. Брой гласували „за” – 

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

 

                                                                                     ПРЕДСЕДАТЕЛ ОбС_____________                  

                                                           /П. МИХАЙЛОВ/ 



             ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - БРАТЯ ДАСКАЛОВИ 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

№ 264 

 

от 31.03.2017 г. 

На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, във връзка с чл. 137, ал.1, т.3 от 

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

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

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

участието на Община Братя Даскалови в граждански дружества и в сдружения с 

нестопанска цел, Общински съвет Братя Даскалови реши:  

 

1. „Тържище с. Плодовитово” ЕООД отчислява дивидент на Община Братя 

Даскалови за 2016г. в размер на 20 на 100 от печалбата след данъчно облагане 

по годишния счетоводен отчет. Отчетеният финансов резултат към 31.12.2016г. 

е печалба в размер на 347 000 лева след облагане с корпоративен данък. Така 

изчисленият дивидент на Община Братя Даскалови за 2016г. е в размер на 69 400 

лева. 

 

Гласуваха поименно: 

1. Петко Михайлов Михайлов – „за” 

2. Катя Иванова Иванова – „за” 

3. Георги Минков Колев – „за” 

4. Иван Пенев Пенчев – „за” 

5. Стойка Минчева Василева – „за” 

6. Силвия  Чавдарова Иванова – „за” 

7. Иван Петров Иванов – „за” 

8. Таньо Стоянов Стоянов – „за” 

9. Никола Вълев Будаков – „за” 

             10. Стоян Колев Вълчев – „за” 

             11. Спас Запрянов Пеев – „за” 

             12. Иван Димитров Жеков – „против” 

             13. Радка Стоилова Караджова – „против” 

            

Общ брой съветници – 13. Брой присъствали на гласуването – 13. Брой гласували „за” – 

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

 

 

                                                                                     ПРЕДСЕДАТЕЛ ОбС_____________                  

                                                           /П. МИХАЙЛОВ/ 

 



             ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - БРАТЯ ДАСКАЛОВИ 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

№ 265 

 

от 31.03.2017 г. 

        На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, във връзка с чл. 7, ал. 1, ал. 2, т. 1 и  

ал. 4, т. 3 от Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж и чл. 92 от Кодекса за 

социално осигуряване Общински съвет Братя Даскалови реши: 

1. Внася предложение в Министерски съвет на Република България за 

отпускане на персонална пенсия на децата на Елена Борисова Шишева: 

Господин Георгиев Тилев, с ЕГН: ********** и Иван Георгиев Тилев, с ЕГН: 

**********, с настоящ и постоянен адрес: област Стара Загора, община Братя 

Даскалови, с. Черна гора, ул. „Звезда” № 21.и в гр. Димитровград,на 
безвъзмездна финансова помощ, т японското 

 

 

 

 

 

 

 

 

Общ брой съветници – 13. Брой присъствали на гласуването – 13. Брой гласували „за” – 

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

 

                                                                                     ПРЕДСЕДАТЕЛ ОбС_____________                  

                                                           /П. МИХАЙЛОВ/ 

 

 


