
           ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - БРАТЯ ДАСКАЛОВИ 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

№ 394 

 

от 27.02.2018 г. 

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

местната администрация, с чл. 8, ал. 2, ал. 4 от Закона за общинската собственост, чл. 

79 от Административно-процесуалния кодекс, чл. 9, ал. 1 и чл. 17, ал. 1 от Правилника 

за организацията и дейността на Общински съвет - Братя Даскалови, неговите 

комисии и взаимодействието му с общинската администрация, Мандат 2015 - 2019 

година, 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, с Решение № 457/30.05.2014 г. по Протокол № 41, с Решение № 362/ 

21.12.2017 г. по Протокол № 33, с Решение № 374/ 30.01.2018 г. по Протокол № 34, 

както следва: 

§1. Чл. 86, ал. 1 се променя и придобива следната редакция: 

Чл. 86 /1/ За провеждането на публичен търг или публично оповестен конкурс се 

публикува обява. Обявата се публикува в един регионален ежедневник, в поне един 

местен вестник, обявява се на видно място в сградата на общинска администрация с. 

Братя Даскалови и се публикува на сайта на Община Братя Даскалови в раздел 

„Обявления”. 

 

§2. Чл. 99, ал. 1 се променя и придобива следната редакция: 

Чл. 99 /1/ Предметът, обектът и видът на търга, условията за участие, началната 

тръжна цена, начинът на плащане, изискваните обезпечения, датата, мястото и часът 

на провеждането на търга, размерът на депозита и крайният срок за закупуване на 

тръжната документация, се публикуват в един регионален ежедневник и в поне един 

местен вестник, най-малко 15 календарни дни преди датата на провеждането на търга. 

Извлечение от заповедта на Кмета на Общината по чл. 98, ал.1, с изключение на 

състава на комисията, се публикува на сайта на Община Братя Даскалови в раздел 

„Обявления” и се поставя на видно място в сградата на Общината в 3-дневен срок от 

нейното издаване.  



§3. Чл. 113, ал. 1 се променя и придобива следната редакция:  

Чл. 113 /1/ За провеждането на публично оповестения конкурс се публикуват в един 

регионален ежедневник и в поне един местен вестник, най-малко 15 дни преди 

крайния срок за подаване на предложенията за участие.  

§4. Чл. 113, ал. 2 се променя и придобива следната редакция:  

Чл. 113 /2/ Извлечение от заповедта на Кмета на Общината по ал.1 на предходния член, 

с изключение на състава на комисията, се публикува на сайта на Община Братя 

Даскалови в раздел „Обявления” и се поставя на видно място в сградата на Общината в 

3-дневен срок от нейното издаване. 

 

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” 

              

 

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

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

 

 

 

 

        ПРЕДСЕДАТЕЛ ОбС_______________                  

                                    /П. МИХАЙЛОВ/ 

 

 

 

 

 

 

 



           ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - БРАТЯ ДАСКАЛОВИ 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

№ 395 

 

от 27.02.2018 г. 

На основание чл. 21, ал.1, т.23 и чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, във връзка с чл. 346, ал. 

2 от Закона за предучилищното и училищното образование, Общински съвет – Братя 

Даскалови: 

         1. Приема Наредба № 3 за водене на регистър на общинските детски градини на 

територията на Община Братя Даскалови. 

 

 

 

 

 

 

 

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

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

 
ПРЕДСЕДАТЕЛ ОбС_____________                  

                 /П. МИХАЙЛОВ/ 

 

 

 

 

 

 

 



 

           ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - БРАТЯ ДАСКАЛОВИ 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

№ 396 

 

от 27.02.2018 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, Общински 

съвет - Братя Даскалови дава съгласието си за продажба на явен публичен търг 

на имоти № 500330 – Мочурище с площ от 10,525 дка в местността 

„Чирпанското шосе” по КВС на с.Верен - частна общинска собственост, 

съгласно АЧОС № 5718/19.01.2018 година на първоначална тръжна цена от 

1526.00 /Хиляда петстотин двадесет и шест/ лева и имот № 500331 – Мочурище 

с площ от 9,476 дка в местността „Чирпанското шосе” по КВС на с.Верен - 

частна общинска собственост, съгласно АЧОС № 5719/19.01.2018 година на 

първоначална тръжна цена в размер на  1374.00.00 /Хиляда триста седемдесет и 

четири/ лева. 

2. Упълномощава кмета на общината да проведе търга и сключи договор със 

спечелилия 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 Иванова – „за” 

7. Иван Петров Иванов – „за” 

8. Таньо Стоянов Стоянов – „против”  

9. Никола Вълев Будаков – „против” 

             10. Стоян Колев Вълчев – „въздържал се”  

             11. Спас Запрянов Пеев – „въздържал се” 

              

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

„за” – 7, „против” – 2, „въздържал се” – 2. Приема се. 

 

 

      ПРЕДСЕДАТЕЛ ОбС______________                  

                                      /П. МИХАЙЛОВ/ 



           ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - БРАТЯ ДАСКАЛОВИ 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

№ 397 

 

от 27.02.2018 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. 4 от Наредбата за реда за придобиване, 

управление и разпореждане с общинско имущество, Общински съвет - Братя Даскалови 

дава съгласието си за продажба на явен публичен търг на УПИ ІV в квартал 53 с площ 

от 930 кв.м. съгласно ПУП  на с. Кольо Мариново, одобрен със Заповед № 

1614/04.12.1987 година - частна общинска собственост, съгласно АЧОС № 

5717/15.01.2018 година и определя първоначална тръжна цена в размер на  2325 /Две 

хиляди триста двадесет и пет/  лева без ДДС за имота. 

2. Упълномощава кмета на общината да проведе търга и сключи договор със 

спечелилия 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 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” 

              

 

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

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

 
ПРЕДСЕДАТЕЛ ОбС_____________                  

                                        /П. МИХАЙЛОВ/ 

 

 



           ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - БРАТЯ ДАСКАЛОВИ 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

№ 398 

 

от 27.02.2018 г. 

1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 14, ал. 2  и  ал. 8 от Закона за 
общинската собственост, Общински съвет - Братя Даскалови дава съгласието си за 
отдаване под наем за срок 3 години на явен публичен търг на общинско помещение – 
павилион – частна общинска собственост с площ от 120 кв.м. /сграда бивша аптека/ в 
УПИ ХІV, кв.1 по плана на с.Плодовитово и определя първоначална тръжна цена в 
размер на  50.00 лева месечен наем без ДДС за павилиона. 
2. Упълномощава кмета на общината да проведе търга и сключи договор със 
спечелилия 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 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” 

              

 

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

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

 

 

 
ПРЕДСЕДАТЕЛ ОбС_____________                  

                                          /П. МИХАЙЛОВ/ 

 
 



           ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - БРАТЯ ДАСКАЛОВИ 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

№ 399 

 

от 27.02.2018 г. 

1. 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, Общински съвет – Братя Даскалови 

дава съгласието си за осъществяване на разпоредителна сделка с общински имот чрез 

продажба на предаваемо се по регулация общинско място с площ от 230  кв.м. за 

урегулиране на ПИ /поземлен имот/ № 118  в УПИ /урегулиран поземлен имот / VІІ-118 

и на предаваемо се по регулация общинско място с площ от 90  кв.м. за урегулиране на 

ПИ /поземлен имот/ № 118  в УПИ /урегулиран поземлен имот /VІІІ-118 в квартал 31 по 

плана на с.Найденово.  

2. Общински съвет – Братя Даскалови определя цена на кв.м. от 3.00 лева без ДДС, 

както следва: 

2.1. за 230 кв.м. към УПИ VІІ-118 в кв.31 по плана на с.Найденово – 690.00 лева без 

ДДС; 

2.2. за 90 кв.м. към УПИ VІІІ- 118 в кв.31 по плана на с.Найденово – 270 лева без ДДС. 

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

наследниците на Минчо ******* Минчев от с.Найденово.                                                          

 

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” 

 

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

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

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОбС_____________                  

                                                  /П. МИХАЙЛОВ/  

                       



           ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - БРАТЯ ДАСКАЛОВИ 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

№ 400 

 

от 27.02.2018 г. 

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

т. 3, чл. 110, ал. 1, т. 3 и  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: 

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

застрояване) за ПИ 072087 с цел промяна предназначението на земята - за „Одо - 

Обществено и делово обслужване” – за разширение на „Газбензиностанция, 

заведение, магазин и паркинг”  в землището на с.Оризово, общ.Братя Даскалови, 

обл.Стара Загора. 

   2. Приема представеното инвестиционно  предложение  – задание /по реда на чл. 

125 от ЗУТ/ от собственика на ПИ 072087 в качеството си  на Инвеститор. 

 

Общински съвет - Братя Даскалови 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_____________                  

                                          /П. МИХАЙЛОВ/ 

 

 



           ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - БРАТЯ ДАСКАЛОВИ 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

№ 401 

 

от 27.02.2018 г. 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, във връзка с чл. 135, ал. 3 от 

ЗУТ, чл. 109, ал. 1, т. 2, чл. 110, ал. 1, т. 2 и ал. 2, чл. 134, ал. 2 т. 6 от ЗУТ и по реда 

на чл. 125,  ал. 1  и чл. 124а, ал. 1  и  ал. 7  от Закона за устройство на територията, 

Общински съвет – Братя Даскалови реши: 

                              1. Разрешава изработването на проект за изменение на регулационен план 

/ПР/ разделяне на УПИ ІІ – 167 „Детска градина” кв. 25 и промяна регулационната 

линия между УПИ ІІ-167 – „Детска градина” и УПИ І-168 – „Кметство, поща и 

ДСК” кв.25  с цел обособяване на нов УПИ ІІІ-167 „За спортни дейности” по плана 

на село Мирово, общ. Братя Даскалови, обл.Стара Загора.  

                                 Общински съвет - Братя Даскалови възлага на Кмета на Общ. Братя 

Даскалови да обяви решението на определените за това места. 

 

 

 

 

 

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

– 11, „против” – 0, „въздържал се” – 1. Приема се. 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОбС_____________                  
                                      /П. МИХАЙЛОВ/ 

 

 

 

 



           ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - БРАТЯ ДАСКАЛОВИ 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

№ 402 

 

от 27.02.2018 г. 

   На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА и във връзка с чл. 129, ал. 1 от ЗУТ,  

Общински съвет – Братя Даскалови: 

1. Одобрява Проект за подробен устройствен план ПУП - ПРЗ (план за регулация 

и застрояване) за ПИ483, ПИ484, ПИ485, ПИ486, ПИ487 и ПИ488 по плана на 

с.Опълченец и  ПУР /план  за улична регулация/  на улица с ОТ 164-165 до улица с ОТ 

166-167, като се постави нова ОТ 165А по плана на с. Опълченец с цел: 

 1.1 Обособяване на нови УПИ и нови квартали за ПИ483, ПИ484, ПИ485, ПИ486, 

ПИ487 и ПИ488 по плана на с. Опълченец – кв.64 - УПИ ХІ-483 и УПИ ХІІ-483, кв.80 - 

УПИ ІІІ-484, кв.81 - УПИ І-жп гара, УПИ ІІ-486 и УПИ ІІІ-486,485,501.2 за озеленяване 

и инж.инфраструктура, кв.82 - УПИ І-485,  кв.81А - УПИ І-488 и УПИ ІІ-488 – за 

озеленяване и инж. инфраструктура и кв.82А - УПИ І-487 и УПИ ІІ-487, 488-за 

озеленяване и инж. инфраструктура, така, както е показано на скицата-предложение. 

1.2  Удължаване на улицата с ОТ 164-165 до улица с ОТ 166-167 и се постави 

нова ОТ 165А. 

1.3  Корегиране югоизточния край на регулацията на с. Опълченец, така че да 

тангира с КВС на землището на с. Мирово. 

1.4 Спазване сервитутите на автомагистрала „Тракия”. 

1.5 Отпадане на озеленяването и новообразуваните Парцели да се отредят за 

„СМФ” – смесена мултифункционална зона съгласно одобрения ОУП. 

1.6 Нанасяне на сервитутите на въздушната мрежа средно напрежение-

далекопровод 20кV, съгласно Наредба № 16/09.06.2004 г. за сервитутите на енергийните 

обекти, като за мрежа СН сервитутната ивица и 3,5 м от оста на стълбовата линия (2м 

плюс разстоянието до крайните неотклонени проводници). 
 

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

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

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОбС_____________                  
                                      /П. МИХАЙЛОВ/ 

 



           ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - БРАТЯ ДАСКАЛОВИ 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

№ 403 

 

от 27.02.2018 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 и чл. 5, ал. 5 и ал. 6 от Правилника за 

организацията и дейността на асоциациите по водоснабдяване и канализация, 

Общински съвет – Братя Даскалови реши: 

 

 І. Определя в заседанието на Общото събрание на Асоциацията по ВиК на обособената 

територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация” ЕООД -  Стара Загора,  

свикано на 06.03.2018 г., Община Братя Даскалови да се представлява от Галина 

Атанасова Радева – зам.-кмет на община Братя Даскалови. 

 

ІІ. По точка1: Приемане на отчет за дейността на Асоциация по ВиК на обособената 

територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация” ЕООД - Стара Загора за 

2017 г. 

  – представителят на Община Братя Даскалови да гласува „за“. 

По точка 2: Приемане на Отчет за изпълнение на бюджета на Асоциация по ВиК на 

обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация” ЕООД - Стара 

Загора за 2017 г.– представителят на Община Братя Даскалови да гласува „за“. 

По точка3: Приемане на бюджет на Асоциация по ВиК на обособената територия, 

обслужвана от „Водоснабдяване и канализация” ЕООД -  Стара Загора за 2018 г. – 

представителят на Община Братя Даскалови да гласува „за“. 

По точка4: Разглеждане и одобряване на инвестиционна програма на „Водоснабдяване 

и канализация” ЕООД -  Стара Загора за 2018 г. – представителят на Община Братя 

Даскалови да гласува „за“. 

По точка5: 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 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 – „въздържал се” 

 

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

– 11, „против” – 0, „въздържал се” – 1. Приема се. 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОбС_____________                  
                                      /П. МИХАЙЛОВ/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



           ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - БРАТЯ ДАСКАЛОВИ 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

№ 404 

 

от 27.02.2018 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 

2018/2019 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, с 

изключение на с. Марково - 11 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 от 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 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” 

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

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

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОбС_____________                  
                                      /П. МИХАЙЛОВ/ 



           ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - БРАТЯ ДАСКАЛОВИ 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

№ 405 

 

от 27.02.2018 г. 

На основание чл. 21, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната 

администрация, във връзка с чл. 9 от Закона за местните данъци и такси, във връзка с 

чл. 76, ал. 3 от Административно-процесуалния кодекс, Общински съвет – Братя 

Даскалови реши: 

 1. Приема Наредба № 2 за определянето и администрирането на местните такси 

и цени на услуги на територията на община Братя Даскалови. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

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

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОбС_____________                  
                                      /П. МИХАЙЛОВ/ 

 

 

 



           ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - БРАТЯ ДАСКАЛОВИ 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

№ 406 

 

от 27.02.2018 г. 

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

местната администрация и чл. 24, ал. 1, т. 1 и 7 от Наредба № 7 от 19.12.2013 г. за реда 

и начина за изчисляване и определяне размера на обезпеченията и отчисленията, 

изисквани при депониране на отпадъци, Общински съвет - Братя Даскалови реши: 

 

1. Дава съгласие част от натрупаните от Община Братя Даскалови средства по 

реда на чл. 64 от Закона за управление на отпадъците в банковата сметка за чужди 

средства на РИОСВ Стара Загора в размер на 16 000,00 лв. с ДДС да се разходват за 

изготвяне на Общинска програма за управление на отпадъците на територията на 

община Братя Даскалови и Морфологичен анализ на състава и количеството на 

битовите отпадъци, образувани на територията на община Братя Даскалови, както 

следва: 

 - Общинска програма за управление на отпадъците – 4 200,00 лв. с ДДС; 

 - Морфологичен анализ на отпадъците – 11 800,00 лв. с ДДС. 

 

  

 

 

 

 

 

 

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

– 11, „против” – 0, „въздържал се” – 1. Приема се. 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОбС_____________                  
                                      /П. МИХАЙЛОВ/ 

 

 

 



           ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - БРАТЯ ДАСКАЛОВИ 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

№ 407 

 

от 27.02.2018 г. 

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

дава съгласието си на Гюлтен ******* Шабан от гр.Чирпан да смени начина на трайно 

ползване на имот № 069001 – Нива от V-та категория с площ от 128,002 дка в 

местността „Келника” по КВС на с.Кольо Мариново – частна общинска собственост, 

съгласно АЧОС № 1145/11.10.2002 г. от „нива” в „трайно насаждение”, като всички 

разходи по смяна на НТП  са  за нейна сметка. 

     2. След приключване на срока на договора арендодателят не дължи обезщетение на 

арендатора за създаденото трайно насаждение в имот № 069001 – Нива от V-та 

категория с площ от 128,002 дка в местността „Келника” по КВС на с.Кольо Мариново. 

 

 

 

 

 

 

 

  

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

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

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОбС_____________                  
                                      /П. МИХАЙЛОВ/ 

 

 

 

 

 

 



           ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - БРАТЯ ДАСКАЛОВИ 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

№ 408 

 

от 27.02.2018 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 260 

(двеста и шестдесет) лева на Маргарита ******* Рачева от с. Гранит. 

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

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

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

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОбС_____________                  
                                      /П. МИХАЙЛОВ/ 

 



           ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - БРАТЯ ДАСКАЛОВИ 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

№ 409 

 

от 27.02.2018 г. 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА и чл. 2, ал. 1 от Правилника за реда и 

начина на предоставяне на еднократна безвъзмездна финансова помощ на жители на 

община Братя Даскалови, Общински съвет – Братя Даскалови реши:  

        1. Дава съгласие за отпускане на еднократна финансова помощ в размер на 200 

(двеста) лева на Гюлтен ******* Махмуд от с. Оризово. 

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

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

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

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

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОбС_____________                  
                                      /П. МИХАЙЛОВ/ 



           ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - БРАТЯ ДАСКАЛОВИ 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

№ 410 

 

от 27.02.2018 г. 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА и чл. 2, ал. 1 от Правилника за реда и 

начина на предоставяне на еднократна безвъзмездна финансова помощ на жители на 

община Братя Даскалови, Общински съвет – Братя Даскалови реши:  

1. Дава съгласие за отпускане на еднократна финансова помощ в размер на 200 

(двеста) лева на Вельо ******* Рангелов от с. Черна гора. 

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

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

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

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОбС_____________                  
                                      /П. МИХАЙЛОВ/ 

 



           ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - БРАТЯ ДАСКАЛОВИ 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

№ 411 

 

от 27.02.2018 г. 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 12 от ЗМСМА, във връзка с писмо на Министерство 

на финансите  БЮ 1/2018 година  и  чл. 83, ал. 2 от Закона за публичните финанси, 

Общински съвет – Братя Даскалови реши: 

 1. Одобрява средносрочната бюджетна прогноза за периода 2019– 2021 година за 

местните дейности в Община Братя Даскалови по : 

                 - Приходите       -   Приложение 1 

                 - Разходите         -   Приложение 2 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

– 11, „против” – 0, „въздържал се” – 1. Приема се. 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОбС_____________                  
                                      /П. МИХАЙЛОВ/ 

 

 


