
 

           ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - БРАТЯ ДАСКАЛОВИ 

 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

№ 8 

 

от 23.12.2019 г. 

 

 

На основание чл. 21, ал. 3 от ЗМСМА, Общински съвет Братя Даскалови реши: 

 

 Приема Правилник за организацията и дейността на Общински съвет Братя 

Даскалови, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация, 

мандат 2019-2023 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

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

 

 

  ПРЕДСЕДАТЕЛ ОбС_____________                  

                               /К. ИВАНОВА/ 



           ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - БРАТЯ ДАСКАЛОВИ 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

№ 9 

 

от 23.12.2019 г. 

 

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

администрация, чл. 124 от Закона за публичните финанси и чл. 36 ал. 3 от Наредбата за 

условията и реда за съставяне на тригодишната бюджетна прогноза за местните 

дейности и за съставяне, обсъждане, приемане, изпълнение и отчитане на общинския 

бюджет на Община Братя Даскалови Общинския съвет : 

     

1. Приема актуализирания бюджет на общината в размер на : 

По приходите     8 540 824 лв. 

По разходите –   8 540 824 лв. 

 

2.  Приема промените по бюджета в приходната и разходната част   съгласно        

Приложение 1 

 

3. Приема актуализираната инвестиционна програма на Община Братя 

Даскалови за 2019 година в размер на  6 925 762 лв.  съгласно  Приложение 2    

     

Гласуваха поименно: 

1. Веселин Митков Калчев – „за” 

2. Виолета Милчева Чакърова – „за” 

3. Георги Минков Колев – „за” 

4. Гълъб Петров Георгиев – „за” 

5. Иван Димитров Жеков – „въздържал се” 

6. Иван Пенев Пенчев – „за” 

7. Иван Петров Иванов – „за” 

8. Катя Иванова Иванова – „за” 

9. Никола Вълев Будаков – „за” 

               10. Петко Михайлов Михайлов – „за” 

               11. Силвия Чавдарова Иванова – „за” 

               12. Станка Димова Матева – „за” 

               13. Таня Минкова Чиликова – „за” 

 

 

 

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

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

 

          ПРЕДСЕДАТЕЛ ОбС_____________             

                               /К. ИВАНОВА/ 



 

           ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - БРАТЯ ДАСКАЛОВИ 

 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

№ 10 

 

от 23.12.2019 г. 

 

 

            На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и чл. 44, ал. 1, т. 7 от ЗМСМА приема Отчет 

на Иван  Танев,  кмет на Община Братя Даскалови, за изпълнение решенията на 

Общински съвет Братя Даскалови за периода 01.06.2019 г. – 30.11.2019 г. 

 

Гласуваха поименно: 

1. Веселин Митков Калчев – „за” 

2. Виолета Милчева Чакърова – „за” 

3. Георги Минков Колев – „за” 

4. Гълъб Петров Георгиев – „за” 

5. Иван Димитров Жеков – „въздържал се” 

6. Иван Пенев Пенчев – „за” 

7. Иван Петров Иванов – „за” 

8. Катя Иванова Иванова – „за” 

9. Никола Вълев Будаков – „за” 

10. Петко Михайлов Михайлов – „за” 

11. Силвия Чавдарова Иванова – „за” 

12. Станка Димова Матева – „за” 

13. Таня Минкова Чиликова – „за” 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

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

. 

 

 

  ПРЕДСЕДАТЕЛ ОбС_____________                  

                               /К. ИВАНОВА/ 



           ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - БРАТЯ ДАСКАЛОВИ 

 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

№ 11 

 

от 23.12.2019 г. 

 

 

І. Общински съвет Братя Даскалови на основание чл. 21, ал.1, т.7 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация и чл. 66 от Закона за местните данъци и 

такси одобрява следната План-сметка за необходимите средства по дейности за 

поддържане чистотата на населените места в община Братя Даскалови 

 

ПЛАН – СМЕТКА 

За необходимите средства  по дейности за поддържане чистотата на населените места в 

община Братя Даскалови за 2020 г. 

 

Вид разход Необходими средства 

в лв. 

І. За дейност сметосъбиране и сметоизвозване 206 900 

1. осигуряване на съдове за съхраняване на битови отпадъци-

контейнери, кофи и др.  

30 000 

2. събиране на битови отпадъци и транспортиране до депо 176 900 

- постелен инвентар и работно облекло 1 600 

- материали 20 000 

- горива 45 000 

- текущ ремонт 25 000 

- разходи за застраховки 2 000 



- данъци, винетки 4 000 

- заплати 61 000 

- други възнаграждения на персонала 1 800 

- осигурителни вноски от работодател 11 500 

- външни услуги 5 000 

ІІ. За дейност обезвреждане на битови отпадъци в депа 

или други съоръжения 

308 100 

Депониране на битовите отпадъци в РЦУО - Ракитница 67 000 

Отчисления по чл. 60 и чл. 64 от ЗУО 241 100 

ІІІ. За дейност чистота на обществените територии 35 000 

Всичко разходи 550 000 

Остатък от 2019 г.  0 

Сума за събиране 550 000 

 

ІІ. Общински съвет Братя Даскалови на основание чл. 62 и 67 от Закона за местните 

данъци и такси определя размера на таксата за битови отпадъци за 2020 г. в промили, 

както следва: 

1. За с. Братя Даскалови 

–  за жилищните и нежилищни имоти на граждани, застроените и урегулирани 

 поземлени имоти, както и за жилищните имоти на предприятията, организациите 

 на бюджетна издръжка и други собственици на такива имоти, пропорционално 

 върху данъчната оценка на имотите - 7 %о.  

 Размерът на таксата се определя за всяка услуга поотделно, както следва: 

 Разходи по чл. 62 от ЗМДТ Жилищни и вилни имоти 

на граждани и предприятия 

1. Сметосъбиране и сметоизвозване 2,63 %о 

2. Обезвреждане на битови отпадъци в депа 3,92 %о 

3. За чистота на обществените територии 0,45 %о 

 Всичко  7,00 %о 



 за нежилищни имоти на юридически лица, пропорционално върху по-високата 

между данъчната оценка  и отчетната стойност на имота - 7 %о 

Размерът на таксата се определя за всяка услуга поотделно, както следва: 

 Разходи по чл. 62 от ЗМДТ Нежилищни имоти на ЕТ и 

ЮЛ 

1. Сметосъбиране и сметоизвозване 2,63 %о 

2. Обезвреждане на битови отпадъци в депа 3,92 %о 

3. За чистота на обществените територии 0,45 %о 

 Всичко  7,00 %о 

 

2. За с. Верен 

–  за жилищните и нежилищни имоти на граждани, застроените и урегулирани 

поземлени имоти, както и за жилищните имоти на предприятията, 

организациите  на бюджетна издръжка и други собственици на такива 

имоти, пропорционално  върху данъчната оценка на имотите - 7 %о.  

Размерът на таксата се определя за всяка услуга поотделно, както следва: 

 Разходи по чл. 62 от ЗМДТ Жилищни и вилни имоти 

на граждани и предприятия 

1. Сметосъбиране и сметоизвозване 2,63 %о 

2. Обезвреждане на битови отпадъци в депа 3,92 %о 

3. За чистота на обществените територии 0,45 %о 

 Всичко  7,00 %о 

 за нежилищни имоти на юридически лица, пропорционално върху по-високата 

между данъчната оценка  и отчетната стойност на имота - 7 %о 

Размерът на таксата се определя за всяка услуга поотделно, както следва: 

 Разходи по чл. 62 от ЗМДТ Нежилищни имоти на ЕТ и 

ЮЛ 

1. Сметосъбиране и сметоизвозване 2,63 %о 

2. Обезвреждане на битови отпадъци в депа 3,92 %о 

3. За чистота на обществените територии 0,45 %о 

 Всичко  7,00 %о 



 

3. За с. Голям дол 

–  за жилищните и нежилищни имоти на граждани, застроените и урегулирани 

поземлени имоти, както и за жилищните имоти на предприятията, 

организациите  на бюджетна издръжка и други собственици на такива 

имоти, пропорционално  върху данъчната оценка на имотите - 7 %о.  

Размерът на таксата се определя за всяка услуга поотделно, както следва: 

 Разходи по чл. 62 от ЗМДТ Жилищни и вилни имоти 

на граждани и предприятия 

1. Сметосъбиране и сметоизвозване 2,63 %о 

2. Обезвреждане на битови отпадъци в депа 3,92 %о 

3. За чистота на обществените територии 0,45 %о 

 Всичко  7,00 %о 

 за нежилищни имоти на юридически лица, пропорционално върху по-високата 

между данъчната оценка  и отчетната стойност на имота - 7 %о 

Размерът на таксата се определя за всяка услуга поотделно, както следва: 

 Разходи по чл. 62 от ЗМДТ Нежилищни имоти на ЕТ и 

ЮЛ 

1. Сметосъбиране и сметоизвозване 2,63 %о 

2. Обезвреждане на битови отпадъци в депа 3,92 %о 

3. За чистота на обществените територии 0,45 %о 

 Всичко  7,00 %о 

 

4. За с. Горно Белево 

–  за жилищните и нежилищни имоти на граждани, застроените и урегулирани 

поземлени имоти, както и за жилищните имоти на предприятията, 

организациите  на бюджетна издръжка и други собственици на такива 

имоти, пропорционално  върху данъчната оценка на имотите - 7 %о.  

Размерът на таксата се определя за всяка услуга поотделно, както следва: 

 Разходи по чл. 62 от ЗМДТ Жилищни и вилни имоти 

на граждани и предприятия 

1. Сметосъбиране и сметоизвозване 2,63 %о 



2. Обезвреждане на битови отпадъци в депа 3,92 %о 

3. За чистота на обществените територии 0,45 %о 

 Всичко  7,00 %о 

 за нежилищни имоти на юридически лица, пропорционално върху по-високата 

между данъчната оценка  и отчетната стойност на имота - 7 %о 

Размерът на таксата се определя за всяка услуга поотделно, както следва: 

 Разходи по чл. 62 от ЗМДТ Нежилищни имоти на ЕТ и 

ЮЛ 

1. Сметосъбиране и сметоизвозване 2,63 %о 

2. Обезвреждане на битови отпадъци в депа 3,92 %о 

3. За чистота на обществените територии 0,45 %о 

 Всичко  7,00 %о 

 

5. За с. Горно Ново село 

–  за жилищните и нежилищни имоти на граждани, застроените и урегулирани 

поземлени имоти, както и за жилищните имоти на предприятията, 

организациите  на бюджетна издръжка и други собственици на такива 

имоти, пропорционално  върху данъчната оценка на имотите - 7 %о.  

Размерът на таксата се определя за всяка услуга поотделно, както следва: 

 Разходи по чл. 62 от ЗМДТ Жилищни и вилни имоти 

на граждани и предприятия 

1. Сметосъбиране и сметоизвозване 2,63 %о 

2. Обезвреждане на битови отпадъци в депа 3,92 %о 

3. За чистота на обществените територии 0,45 %о 

 Всичко  7,00 %о 

 за нежилищни имоти на юридически лица, пропорционално върху по-високата 

между данъчната оценка  и отчетната стойност на имота - 7 %о 

Размерът на таксата се определя за всяка услуга поотделно, както следва: 

 Разходи по чл. 62 от ЗМДТ Нежилищни имоти на ЕТ и 

ЮЛ 

1. Сметосъбиране и сметоизвозване 2,63 %о 



2. Обезвреждане на битови отпадъци в депа 3,92 %о 

3. За чистота на обществените територии 0,45 %о 

 Всичко  7,00 %о 

 

6. За с. Гранит 

–  за жилищните и нежилищни имоти на граждани, застроените и урегулирани 

поземлени имоти, както и за жилищните имоти на предприятията, 

организациите  на бюджетна издръжка и други собственици на такива 

имоти, пропорционално  върху данъчната оценка на имотите - 7 %о.  

Размерът на таксата се определя за всяка услуга поотделно, както следва: 

 Разходи по чл. 62 от ЗМДТ Жилищни и вилни имоти 

на граждани и предприятия 

1. Сметосъбиране и сметоизвозване 2,63 %о 

2. Обезвреждане на битови отпадъци в депа 3,92 %о 

3. За чистота на обществените територии 0,45 %о 

 Всичко  7,00 %о 

 за нежилищни имоти на юридически лица, пропорционално върху по-високата 

между данъчната оценка  и отчетната стойност на имота - 7 %о 

Размерът на таксата се определя за всяка услуга поотделно, както следва: 

 Разходи по чл. 62 от ЗМДТ Нежилищни имоти на ЕТ и 

ЮЛ 

1. Сметосъбиране и сметоизвозване 2,63 %о 

2. Обезвреждане на битови отпадъци в депа 3,92 %о 

3. За чистота на обществените територии 0,45 %о 

 Всичко  7,00 %о 

 

7. За с. Долно Ново село 

–  за жилищните и нежилищни имоти на граждани, застроените и урегулирани 

поземлени имоти, както и за жилищните имоти на предприятията, 

организациите  на бюджетна издръжка и други собственици на такива 

имоти, пропорционално  върху данъчната оценка на имотите - 7 %о.  

Размерът на таксата се определя за всяка услуга поотделно, както следва: 



 Разходи по чл. 62 от ЗМДТ Жилищни и вилни имоти 

на граждани и предприятия 

1. Сметосъбиране и сметоизвозване 2,63 %о 

2. Обезвреждане на битови отпадъци в депа 3,92 %о 

3. За чистота на обществените територии 0,45 %о 

 Всичко  7,00 %о 

 за нежилищни имоти на юридически лица, пропорционално върху по-високата 

между данъчната оценка  и отчетната стойност на имота – 7 %о 

Размерът на таксата се определя за всяка услуга поотделно, както следва: 

 Разходи по чл. 62 от ЗМДТ Нежилищни имоти на ЕТ и 

ЮЛ 

1. Сметосъбиране и сметоизвозване 2,63 %о 

2. Обезвреждане на битови отпадъци в депа 3,92 %о 

3. За чистота на обществените територии 0,45 %о 

 Всичко  7,00 %о 

 

8. За с. Колю Мариново 

–  за жилищните и нежилищни имоти на граждани, застроените и урегулирани 

поземлени имоти, както и за жилищните имоти на предприятията, 

организациите  на бюджетна издръжка и други собственици на такива 

имоти, пропорционално  върху данъчната оценка на имотите - 7 %о.  

Размерът на таксата се определя за всяка услуга поотделно, както следва: 

 Разходи по чл. 62 от ЗМДТ Жилищни и вилни имоти 

на граждани и предприятия 

1. Сметосъбиране и сметоизвозване 2,63 %о 

2. Обезвреждане на битови отпадъци в депа 3,92 %о 

3. За чистота на обществените територии 0,45 %о 

 Всичко  7,00 %о 

 за нежилищни имоти на юридически лица, пропорционално върху по-високата 

между данъчната оценка  и отчетната стойност на имота - 7 %о 

Размерът на таксата се определя за всяка услуга поотделно, както следва: 



 Разходи по чл. 62 от ЗМДТ Нежилищни имоти на ЕТ и 

ЮЛ 

1. Сметосъбиране и сметоизвозване 2,63 %о 

2. Обезвреждане на битови отпадъци в депа 3,92 %о 

3. За чистота на обществените територии 0,45 %о 

 Всичко  7,00 %о 

 

9. За с. Малко Дряново 

–  за жилищните и нежилищни имоти на граждани, застроените и урегулирани 

 поземлени имоти, както и за жилищните имоти на предприятията, организациите 

 на бюджетна издръжка и други собственици на такива имоти, пропорционално 

 върху данъчната оценка на имотите - 7 %о.  

 Размерът на таксата се определя за всяка услуга поотделно, както следва: 

 Разходи по чл. 62 от ЗМДТ Жилищни и вилни имоти 

на граждани и предприятия 

1. Сметосъбиране и сметоизвозване 2,63 %о 

2. Обезвреждане на битови отпадъци в депа 3,92 %о 

3. За чистота на обществените територии 0,45 %о 

 Всичко  7,00 %о 

 за нежилищни имоти на юридически лица, пропорционално върху по-високата 

между данъчната оценка  и отчетната стойност на имота - 7 %о 

Размерът на таксата се определя за всяка услуга поотделно, както следва: 

 Разходи по чл. 62 от ЗМДТ Нежилищни имоти на ЕТ и 

ЮЛ 

1. Сметосъбиране и сметоизвозване 2,63 %о 

2. Обезвреждане на битови отпадъци в депа 3,92 %о 

3. За чистота на обществените територии 0,45 %о 

 Всичко  7,00 %о 

 

 



10. За с. Малък дол 

–  за жилищните и нежилищни имоти на граждани, застроените и урегулирани 

поземлени имоти, както и за жилищните имоти на предприятията, 

организациите  на бюджетна издръжка и други собственици на такива 

имоти, пропорционално  върху данъчната оценка на имотите - 7 %о.  

 Размерът на таксата се определя за всяка услуга поотделно, както следва: 

 Разходи по чл. 62 от ЗМДТ Жилищни и вилни имоти 

на граждани и предприятия 

1. Сметосъбиране и сметоизвозване 2,63 %о 

2. Обезвреждане на битови отпадъци в депа 3,92 %о 

3. За чистота на обществените територии 0,45 %о 

 Всичко  7,00 %о 

 за нежилищни имоти на юридически лица, пропорционално върху по-високата 

между данъчната оценка  и отчетната стойност на имота - 7 %о 

Размерът на таксата се определя за всяка услуга поотделно, както следва: 

 Разходи по чл. 62 от ЗМДТ Нежилищни имоти на ЕТ и 

ЮЛ 

1. Сметосъбиране и сметоизвозване 2,63 %о 

2. Обезвреждане на битови отпадъци в депа 3,92 %о 

3. За чистота на обществените територии 0,45 %о 

 Всичко  7,00 %о 

 

11. За с. Марково 

–  за жилищните и нежилищни имоти на граждани, застроените и урегулирани 

 поземлени имоти, както и за жилищните имоти на предприятията, организациите 

 на бюджетна издръжка и други собственици на такива имоти, пропорционално 

 върху данъчната оценка на имотите - 7 %о.  

Размерът на таксата се определя за всяка услуга поотделно, както следва: 

 Разходи по чл. 62 от ЗМДТ Жилищни и вилни имоти 

на граждани и предприятия 

1. Сметосъбиране и сметоизвозване 2,63 %о 

2. Обезвреждане на битови отпадъци в депа 3,92 %о 



3. За чистота на обществените територии 0,45 %о 

 Всичко  7,00 %о 

 за нежилищни имоти на юридически лица, пропорционално върху по-високата 

между данъчната оценка  и отчетната стойност на имота - 7 %о 

Размерът на таксата се определя за всяка услуга поотделно, както следва: 

 Разходи по чл. 62 от ЗМДТ Нежилищни имоти на ЕТ и 

ЮЛ 

1. Сметосъбиране и сметоизвозване 2,63 %о 

2. Обезвреждане на битови отпадъци в депа 3,92 %о 

3. За чистота на обществените територии 0,45 %о 

 Всичко  7,00 %о 

 

12. За с. Медово 

–  за жилищните и нежилищни имоти на граждани, застроените и урегулирани 

поземлени имоти, както и за жилищните имоти на предприятията, 

организациите  на бюджетна издръжка и други собственици на такива 

имоти, пропорционално  върху данъчната оценка на имотите - 7 %о.  

Размерът на таксата се определя за всяка услуга поотделно, както следва: 

 Разходи по чл. 62 от ЗМДТ Жилищни и вилни имоти 

на граждани и предприятия 

1. Сметосъбиране и сметоизвозване 2,63 %о 

2. Обезвреждане на битови отпадъци в депа 3,92 %о 

3. За чистота на обществените територии 0,45 %о 

 Всичко  7,00 %о 

 за нежилищни имоти на юридически лица, пропорционално върху по-високата 

между данъчната оценка  и отчетната стойност на имота - 7 %о 

Размерът на таксата се определя за всяка услуга поотделно, както следва: 

 Разходи по чл. 62 от ЗМДТ Нежилищни имоти на ЕТ и 

ЮЛ 

1. Сметосъбиране и сметоизвозване 2,63 %о 

2. Обезвреждане на битови отпадъци в депа 3,92 %о 



3. За чистота на обществените територии 0,45 %о 

 Всичко  7,00 %о 

 

13. За с. Мирово  

–  за жилищните и нежилищни имоти на граждани, застроените и урегулирани 

поземлени имоти, както и за жилищните имоти на предприятията, организациите 

 на бюджетна издръжка и други собственици на такива имоти, пропорционално 

 върху данъчната оценка на имотите - 7 %о.  

Размерът на таксата се определя за всяка услуга поотделно, както следва: 

 Разходи по чл. 62 от ЗМДТ Жилищни и вилни имоти 

на граждани и предприятия 

1. Сметосъбиране и сметоизвозване 2,63 %о 

2. Обезвреждане на битови отпадъци в депа 3,92 %о 

3. За чистота на обществените територии 0,45 %о 

 Всичко  7,00 %о 

 за нежилищни имоти на юридически лица, пропорционално върху по-високата 

между данъчната оценка  и отчетната стойност на имота - 7 %о 

Размерът на таксата се определя за всяка услуга поотделно, както следва: 

 Разходи по чл. 62 от ЗМДТ Нежилищни имоти на ЕТ и 

ЮЛ 

1. Сметосъбиране и сметоизвозване 2,63 %о 

2. Обезвреждане на битови отпадъци в депа 3,92 %о 

3. За чистота на обществените територии 0,45 %о 

 Всичко  7,00 %о 

 

14. За с. Найденово 

–  за жилищните и нежилищни имоти на граждани, застроените и урегулирани 

поземлени имоти, както и за жилищните имоти на предприятията, 

организациите  на бюджетна издръжка и други собственици на такива 

имоти, пропорционално  върху данъчната оценка на имотите - 7 %о.  

Размерът на таксата се определя за всяка услуга поотделно, както следва: 



 Разходи по чл. 62 от ЗМДТ Жилищни и вилни имоти 

на граждани и предприятия 

1. Сметосъбиране и сметоизвозване 2,63 %о 

2. Обезвреждане на битови отпадъци в депа 3,92 %о 

3. За чистота на обществените територии 0,45 %о 

 Всичко  7,00 %о 

 за нежилищни имоти на юридически лица, пропорционално върху по-високата 

между данъчната оценка  и отчетната стойност на имота - 7 %о 

Размерът на таксата се определя за всяка услуга поотделно, както следва: 

 Разходи по чл. 62 от ЗМДТ Нежилищни имоти на ЕТ и 

ЮЛ 

1. Сметосъбиране и сметоизвозване 2,63 %о 

2. Обезвреждане на битови отпадъци в депа 3,92 %о 

3. За чистота на обществените територии 0,45 %о 

 Всичко  7,00 %о 

 

15. За с. Опълченец 

–  за жилищните и нежилищни имоти на граждани, застроените и урегулирани 

 поземлени имоти, както и за жилищните имоти на предприятията, организациите 

 на бюджетна издръжка и други собственици на такива имоти, пропорционално 

 върху данъчната оценка на имотите - 7 %о.  

Размерът на таксата се определя за всяка услуга поотделно, както следва: 

 Разходи по чл. 62 от ЗМДТ Жилищни и вилни имоти 

на граждани и предприятия 

1. Сметосъбиране и сметоизвозване 2,63 %о 

2. Обезвреждане на битови отпадъци в депа 3,92 %о 

3. За чистота на обществените територии 0,45 %о 

 Всичко  7,00 %о 

 за нежилищни имоти на юридически лица, пропорционално върху по-високата 

между данъчната оценка  и отчетната стойност на имота - 7 %о 

Размерът на таксата се определя за всяка услуга поотделно, както следва: 



 Разходи по чл. 62 от ЗМДТ Нежилищни имоти на ЕТ и 

ЮЛ 

1. Сметосъбиране и сметоизвозване 2,63 %о 

2. Обезвреждане на битови отпадъци в депа 3,92 %о 

3. За чистота на обществените територии 0,45 %о 

 Всичко  7,00 %о 

 

16. За с. Оризово 

–  за жилищните и нежилищни имоти на граждани, застроените и урегулирани 

поземлени имоти, както и за жилищните имоти на предприятията, 

организациите  на бюджетна издръжка и други собственици на такива 

имоти, пропорционално  върху данъчната оценка на имотите - 7 %о.  

Размерът на таксата се определя за всяка услуга поотделно, както следва: 

 Разходи по чл. 62 от ЗМДТ Жилищни и вилни имоти 

на граждани и предприятия 

1. Сметосъбиране и сметоизвозване 2,63 %о 

2. Обезвреждане на битови отпадъци в депа 3,92 %о 

3. За чистота на обществените територии 0,45 %о 

 Всичко  7,00 %о 

 за нежилищни имоти на юридически лица, пропорционално върху по-високата 

между данъчната оценка  и отчетната стойност на имота - 7 %о 

Размерът на таксата се определя за всяка услуга поотделно, както следва: 

 Разходи по чл. 62 от ЗМДТ Нежилищни имоти на ЕТ и 

ЮЛ 

1. Сметосъбиране и сметоизвозване 2,63 %о 

2. Обезвреждане на битови отпадъци в депа 3,92 %о 

3. За чистота на обществените територии 0,45 %о 

 Всичко  7,00 %о 

 

 



17. За с. Партизанин 

–  за жилищните и нежилищни имоти на граждани, застроените и урегулирани 

поземлени имоти, както и за жилищните имоти на предприятията, 

организациите  на бюджетна издръжка и други собственици на такива 

имоти, пропорционално  върху данъчната оценка на имотите - 7 %о.  

 Размерът на таксата се определя за всяка услуга поотделно, както следва: 

 Разходи по чл. 62 от ЗМДТ Жилищни и вилни имоти 

на граждани и предприятия 

1. Сметосъбиране и сметоизвозване 2,63 %о 

2. Обезвреждане на битови отпадъци в депа 3,92 %о 

3. За чистота на обществените територии 0,45 %о 

 Всичко  7,00 %о 

 за нежилищни имоти на юридически лица, пропорционално върху по-високата 

между данъчната оценка  и отчетната стойност на имота - 7 %о 

Размерът на таксата се определя за всяка услуга поотделно, както следва: 

 Разходи по чл. 62 от ЗМДТ Нежилищни имоти на ЕТ и 

ЮЛ 

1. Сметосъбиране и сметоизвозване 2,63 %о 

2. Обезвреждане на битови отпадъци в депа 3,92 %о 

3. За чистота на обществените територии 0,45 %о 

 Всичко  7,00 %о 

 

18. За с. Плодовитово 

–  за жилищните и нежилищни имоти на граждани, застроените и урегулирани 

поземлени имоти, както и за жилищните имоти на предприятията, 

организациите  на бюджетна издръжка и други собственици на такива 

имоти, пропорционално  върху данъчната оценка на имотите - 7 %о.  

Размерът на таксата се определя за всяка услуга поотделно, както следва: 

 Разходи по чл. 62 от ЗМДТ Жилищни и вилни имоти 

на граждани и предприятия 

1. Сметосъбиране и сметоизвозване 2,63 %о 

2. Обезвреждане на битови отпадъци в депа 3,92 %о 



3. За чистота на обществените територии 0,45 %о 

 Всичко  7,00 %о 

 за нежилищни имоти на юридически лица, пропорционално върху по-високата 

между данъчната оценка  и отчетната стойност на имота - 7 %о 

Размерът на таксата се определя за всяка услуга поотделно, както следва: 

 Разходи по чл. 62 от ЗМДТ Нежилищни имоти на ЕТ и 

ЮЛ 

1. Сметосъбиране и сметоизвозване 2,63 %о 

2. Обезвреждане на битови отпадъци в депа 3,92 %о 

3. За чистота на обществените територии 0,45 %о 

 Всичко  7,00 %о 

 

19. За с. Православ 

–  за жилищните и нежилищни имоти на граждани, застроените и урегулирани 

 поземлени имоти, както и за жилищните имоти на предприятията, организациите 

 на бюджетна издръжка и други собственици на такива имоти, пропорционално 

 върху данъчната оценка на имотите - 7 %о.  

Размерът на таксата се определя за всяка услуга поотделно, както следва: 

 Разходи по чл. 62 от ЗМДТ Жилищни и вилни имоти 

на граждани и предприятия 

1. Сметосъбиране и сметоизвозване 2,63 %о 

2. Обезвреждане на битови отпадъци в депа 3,92 %о 

3. За чистота на обществените територии 0,45 %о 

 Всичко  7,00 %о 

 за нежилищни имоти на юридически лица, пропорционално върху по-високата 

между данъчната оценка  и отчетната стойност на имота - 7 %о 

Размерът на таксата се определя за всяка услуга поотделно, както следва: 

 Разходи по чл. 62 от ЗМДТ Нежилищни имоти на ЕТ и 

ЮЛ 

1. Сметосъбиране и сметоизвозване 2,63 %о 

2. Обезвреждане на битови отпадъци в депа 3,92 %о 



3. За чистота на обществените територии 0,45 %о 

 Всичко  7,00 %о 

 

20. За с. Славянин 

–  за жилищните и нежилищни имоти на граждани, застроените и урегулирани 

 поземлени имоти, както и за жилищните имоти на предприятията, организациите 

 на бюджетна издръжка и други собственици на такива имоти, пропорционално 

 върху данъчната оценка на имотите - 7 %о.  

Размерът на таксата се определя за всяка услуга поотделно, както следва: 

 Разходи по чл. 62 от ЗМДТ Жилищни и вилни имоти 

на граждани и предприятия 

1. Сметосъбиране и сметоизвозване 2,63 %о 

2. Обезвреждане на битови отпадъци в депа 3,92 %о 

3. За чистота на обществените територии 0,45 %о 

 Всичко  7,00 %о 

 за нежилищни имоти на юридически лица, пропорционално върху по-високата 

между данъчната оценка  и отчетната стойност на имота – 7 %о 

Размерът на таксата се определя за всяка услуга поотделно, както следва: 

 Разходи по чл. 62 от ЗМДТ Нежилищни имоти на ЕТ и 

ЮЛ 

1. Сметосъбиране и сметоизвозване 2,63 %о 

2. Обезвреждане на битови отпадъци в депа 3,92 %о 

3. За чистота на обществените територии 0,45 %о 

 Всичко  7,00 %о 

 

21. За с. Съединение 

–  за жилищните и нежилищни имоти на граждани, застроените и урегулирани 

поземлени имоти, както и за жилищните имоти на предприятията, 

организациите  на бюджетна издръжка и други собственици на такива 

имоти, пропорционално  върху данъчната оценка на имотите - 7 %о.  

Размерът на таксата се определя за всяка услуга поотделно, както следва: 



 Разходи по чл. 62 от ЗМДТ Жилищни и вилни имоти 

на граждани и предприятия 

1. Сметосъбиране и сметоизвозване 2,63 %о 

2. Обезвреждане на битови отпадъци в депа 3,92 %о 

3. За чистота на обществените територии 0,45 %о 

 Всичко  7,00 %о 

 за нежилищни имоти на юридически лица, пропорционално върху по-високата 

между данъчната оценка  и отчетната стойност на имота - 7 %о 

Размерът на таксата се определя за всяка услуга поотделно, както следва: 

 Разходи по чл. 62 от ЗМДТ Нежилищни имоти на ЕТ и 

ЮЛ 

1. Сметосъбиране и сметоизвозване 2,63 %о 

2. Обезвреждане на битови отпадъци в депа 3,92 %о 

3. За чистота на обществените територии 0,45 %о 

 Всичко  7,00 %о 

 

22. За с. Сърневец 

–  за жилищните и нежилищни имоти на граждани, застроените и урегулирани 

поземлени имоти, както и за жилищните имоти на предприятията, 

организациите  на бюджетна издръжка и други собственици на такива 

имоти, пропорционално  върху данъчната оценка на имотите - 7 %о.  

 Размерът на таксата се определя за всяка услуга поотделно, както следва: 

 Разходи по чл. 62 от ЗМДТ Жилищни и вилни имоти 

на граждани и предприятия 

1. Сметосъбиране и сметоизвозване 2,63 %о 

2. Обезвреждане на битови отпадъци в депа 3,92 %о 

3. За чистота на обществените територии 0,45 %о 

 Всичко  7,00 %о 

 за нежилищни имоти на юридически лица, пропорционално върху по-високата 

между данъчната оценка  и отчетната стойност на имота - 7 %о 

Размерът на таксата се определя за всяка услуга поотделно, както следва: 



 Разходи по чл. 62 от ЗМДТ Нежилищни имоти на ЕТ и 

ЮЛ 

1. Сметосъбиране и сметоизвозване 2,63 %о 

2. Обезвреждане на битови отпадъци в депа 3,92 %о 

3. За чистота на обществените територии 0,45 %о 

 Всичко  7,00 %о 

 

23. За с. Черна гора 

–  за жилищните и нежилищни имоти на граждани, застроените и урегулирани 

поземлени имоти, както и за жилищните имоти на предприятията, 

организациите  на бюджетна издръжка и други собственици на такива 

имоти, пропорционално  върху данъчната оценка на имотите - 7 %о.  

 Размерът на таксата се определя за всяка услуга поотделно, както следва: 

 Разходи по чл. 62 от ЗМДТ Жилищни и вилни имоти 

на граждани и предприятия 

1. Сметосъбиране и сметоизвозване 2,63 %о 

2. Обезвреждане на битови отпадъци в депа 3,92 %о 

3. За чистота на обществените територии 0,45 %о 

 Всичко  7,00 %о 

 за нежилищни имоти на юридически лица, пропорционално върху по-високата 

между данъчната оценка  и отчетната стойност на имота - 7 %о 

Размерът на таксата се определя за всяка услуга поотделно, както следва: 

 Разходи по чл. 62 от ЗМДТ Нежилищни имоти на ЕТ и 

ЮЛ 

1. Сметосъбиране и сметоизвозване 

 

2,63 %о 

2. Обезвреждане на битови отпадъци в депа 3,92 %о 

3. За чистота на обществените територии 0,45 %о 

 Всичко  7,00 %о 

 



ІIІ. Общински съвет Братя Даскалови определя: 

1. Размерът на такса за битови отпадъци за нежилищни имоти според 

количеството на битовите отпадъци на база контейнер тип „Бобър”– 3800 лв./година. 

2. Размерът на такса за битови отпадъци за училищата и читалищата на 

територията на общината по показател „брой ученик” и „субсидирана бройка” – 9 

лв./година. 

 

Гласуваха поименно: 

1. Веселин Митков Калчев – „против” 

2. Виолета Милчева Чакърова – „за” 

3. Георги Минков Колев – „за” 

4. Гълъб Петров Георгиев – „за” 

5. Иван Димитров Жеков – „въздържал се” 

6. Иван Пенев Пенчев – „за” 

7. Иван Петров Иванов – „въздържал се” 

8. Катя Иванова Иванова – „за” 

9. Никола Вълев Будаков – „против” 

               10. Петко Михайлов Михайлов – „въздържал се” 

               11. Силвия Чавдарова Иванова – „за” 

               12. Станка Димова Матева – „против” 

               13. Таня Минкова Чиликова – „за” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

7, „против” – 3, „въздържал се” – 3. Приема се. 

 

 

  ПРЕДСЕДАТЕЛ ОбС_____________                  

                               /К. ИВАНОВА/ 



           ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - БРАТЯ ДАСКАЛОВИ 

 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

№ 12 

 

от 23.12.2019 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 Културния календар на община Братя Даскалови за 2020 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

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

 

 

  ПРЕДСЕДАТЕЛ ОбС_____________                  

                               /К. ИВАНОВА/ 



           ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - БРАТЯ ДАСКАЛОВИ 

 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

№ 13 

 

от 23.12.2019 г. 

 

 

На основание чл. 21,ал. 1,т. 23 от ЗМСМА и във връзка с чл. 26а, ал. 2 от Закона 

на народните читалища, Общински съвет Братя Даскалови, реши: 

 

Приема Програмата за развитие на читалищната дейност в община Братя 

Даскалови през 2020 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

9, „против” – 3, „въздържал се” – 1. Приема се. 

 

 

  ПРЕДСЕДАТЕЛ ОбС_____________                  

                               /К. ИВАНОВА/ 

 



           ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - БРАТЯ ДАСКАЛОВИ 

 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

№ 14 

 

от 23.12.2019 г. 

 

 

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

местната администрация и чл. 7, ал. 2 от Закона за борба срещу противообществените 

прояви на малолетните и непълнолетните, Общински съвет Братя Даскалови реши:  

 

1. Приема отчета за дейността на МКБППМН при Община Братя Даскалови за 

2019 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

9, „против” – 0, „въздържал се” – 4. Приема се. 

 

 

  ПРЕДСЕДАТЕЛ ОбС_____________                  

                               /К. ИВАНОВА/ 

 



           ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - БРАТЯ ДАСКАЛОВИ 

 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

№ 15 

 

от 23.12.2019 г. 

 

 

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

местната администрация, чл. 8, ал. 1 от Закона за общинската собственост и чл. 37в, ал. 

16 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, Общински съвет 

Братя Даскалови 

1. Дава съгласие кмета на общината в седемдневен срок от влизане на 

решението в сила да издаде заповед за сключване договори за предоставянето под 

наем имотите – полски пътища на лицата, които са определени за ползватели със 

заповедите по чл. 37в, ал. 4 от Закона за собствеността и ползването на земеделските 

земи за разпределение на масивите за ползване, съобразно постигнатото споразумение 

за стопанската 2019/2020 г. 

2. В едномесечен срок от влизане на заповедта, договорите да се сключат след 

заплащане на наемната цена за декар в размер на средното годишно рентно плащане на 

съответното землище на територията на община Братя Даскалови, определена от ОД 

„Земеделие” – Стара Загора. 

 

 

 

 

 

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

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

 

 

  ПРЕДСЕДАТЕЛ ОбС_____________                  

                               /К. ИВАНОВА/ 



           ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - БРАТЯ ДАСКАЛОВИ 

 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

№ 16 

 

от 23.12.2019 г. 

 

 

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

местната администрация, във връзка с чл. 10, ал. 1 и 2 от Закона за енергията от 

възобновяеми източници, Общински съвет Братя Даскалови, реши: 

 

1. Приема Програма за насърчаване използването на енергия от възобновяеми 

източници и биогорива в община Братя Даскалови (2020-2029) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

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

 

 

  ПРЕДСЕДАТЕЛ ОбС_____________                  

                               /К. ИВАНОВА/ 



           ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - БРАТЯ ДАСКАЛОВИ 

 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

№ 17 

 

от 23.12.2019 г. 

 

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 9 от Закона за местното самоуправление и 

местната администрация, във връзка с чл. 220, ал. 1 и чл. 226 от Търговския закон, 

Общински съвет Братя Даскалови, реши:  

 

1. Определя Иван Димитров Жеков, общински съветник в Общински съвет 

Братя Даскалови за представител на Община Братя Даскалови в 

Извънредното Общо събрание на акционерите на Университетска 

многопрофилна болница за активно лечение „Проф. д-р Стоян Киркович” 

АД – Стара Загора, което ще се проведена 03.01.2020 г. от 11.00 часа, в 

заседателната зала намираща се на първия етаж в сградата на адреса на 

управление на дружеството – гр. Стара Загора, ул. „Генерал Столетов” № 2. 

 

2. Упълномощава Иван Димитров Жеков да гласува съобразно интересите на 

Община Братя Даскалови по предложените проекторешения от дневния ред. 

 

 

 

 

 

 

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

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

 

 

  ПРЕДСЕДАТЕЛ ОбС_____________                  

                               /К. ИВАНОВА/ 



           ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - БРАТЯ ДАСКАЛОВИ 

 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

№ 18 

 

от 23.12.2019 г. 

 

 

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

местната администрация, Общински съвет Братя Даскалови, реши:  

 

1. Определя Галина Атанасова Радева, заместник-кмет на Община Братя 

Даскалови за представител на Община Братя Даскалови като член на Агенцията за 

регионално и икономическо развитие – Стара Загора. 

Гласуваха поименно: 

1. Веселин Митков Калчев – „за” 

2. Виолета Милчева Чакърова – „за” 

3. Георги Минков Колев – „за” 

4. Гълъб Петров Георгиев – „за” 

5. Иван Димитров Жеков – „за” 

6. Иван Пенев Пенчев – „за” 

7. Иван Петров Иванов – „за” 

8. Катя Иванова Иванова – „за” 

9. Никола Вълев Будаков – „за” 

               10. Петко Михайлов Михайлов – „за” 

               11. Силвия Чавдарова Иванова – „за” 

               12. Станка Димова Матева – „за” 

               13. Таня Минкова Чиликова – „за” 

 

 

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

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

 

 

  ПРЕДСЕДАТЕЛ ОбС_____________                  

                               /К. ИВАНОВА/ 

 



           ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - БРАТЯ ДАСКАЛОВИ 

 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

№ 19 

 

от 23.12.2019 г. 

 

 

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

администрация, чл. 33  от Закона за собствеността, във връзка с чл. 199, ал. 1 и 2 от 

Закона за устройство на територията, чл. 44 от Наредбата  за реда за придобиване, 

управление и разпореждане с общинско имущество, Общински съвет Братя Даскалови 

отказва да изкупи от наследниците на Пенка Чинчева Вълчева и Иванка Минчева  

Дайлянова частта от имот планоснимачен  № 308 , отреден за улица с осов камък  209  – 

осов камък  207,  осов камък 159  – публична общинска собственост с площ от 610 

квадратни метра, съгласно Подробен устройствен план на с. Найденово, одобрен със 

Заповед № 249 / 12.09.1990г. 

Гласуваха поименно: 

1. Веселин Митков Калчев – „за” 

2. Виолета Милчева Чакърова – „за” 

3. Георги Минков Колев – „за” 

4. Гълъб Петров Георгиев – „за” 

5. Иван Димитров Жеков – „против” 

6. Иван Пенев Пенчев – „за” 

7. Иван Петров Иванов – „за” 

8. Катя Иванова Иванова – „за” 

9. Никола Вълев Будаков – „за” 

               10. Петко Михайлов Михайлов – „за” 

               11. Силвия Чавдарова Иванова – „за” 

               12. Станка Димова Матева – „за” 

               13. Таня Минкова Чиликова – „за” 

 

 

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

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

 

  ПРЕДСЕДАТЕЛ ОбС_____________                  

                               /К. ИВАНОВА/ 



           ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - БРАТЯ ДАСКАЛОВИ 

 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

№ 20 

 

от 23.12.2019 г. 

 

 

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

местната администрация, чл. 35, ал. 3 от Закона за общинската собственост и чл. 45, ал. 

2 и ал. 3 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско 

имущество на Община Братя Даскалови, Общински съвет Братя Даскалови дава 

съгласието си за продажба на урегулиран поземлен имот VІІ-99 в квартал 21 по плана 

на с. Опълченец с площ от 1595 квадратни метра – частна общинска собственост, 

съгласно Акт за частна общинска собственост № 5905/07.08.2018 г. на Радка Стоянова 

Рускова от гр. Пловдив, собственик на жилищната сграда, изградена в имота, съгласно 

нотариален акт № 68/22.02.1990 г. 

2. На основание чл. 41, ал. 2 от Закона за общинската собственост Общински 

съвет Братя Даскалови определя цена на имота в размер на 3190.00 / Три хиляди сто и 

деветдесет / лв. без ДДС /Данък добавена стойност/ . 

 

Гласуваха поименно: 

1. Веселин Митков Калчев – „за” 

2. Виолета Милчева Чакърова – „за” 

3. Георги Минков Колев – „за” 

4. Гълъб Петров Георгиев – „за” 

5. Иван Димитров Жеков – „за” 

6. Иван Пенев Пенчев – „за” 

7. Иван Петров Иванов – „за” 

8. Катя Иванова Иванова – „за” 

9. Никола Вълев Будаков – „за” 

               10. Петко Михайлов Михайлов – „за” 

               11. Силвия Чавдарова Иванова – „за” 

               12. Станка Димова Матева – „за” 

               13. Таня Минкова Чиликова – „за” 

 

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

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

 

  ПРЕДСЕДАТЕЛ ОбС_____________                  

                               /К. ИВАНОВА/ 



           ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - БРАТЯ ДАСКАЛОВИ 

 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

№ 21 

 

от 23.12.2019 г. 

 

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от Закон за местното самоуправление и местната 

администрация, във връзка с чл. 129, ал. 1 от Закона за устройството на територията, 

Общински съвет Братя Даскалови 

 

   1. Одобрява подробен устройствен план  – парцеларен план за обект: „Оптичен кабел: 

Бр.Даскалови – Г.Белево – Партизанин – Черна гора – Оризово – Опълченец – Мирово, 

с отклонение Оризово – Гранит, общ.Бр.Даскалови, обл. Ст.Загора с подобект: 

Отклонение Оризово – Гранит  с обща дължина 4134 м. , от които 1835 м. по  

Кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Оризово и 2299 м. по  

Кадастралната карта и кадастралните регистри  на с. Гранит 

2. Възлага на кмета на Община Братя Даскалови  да изпрати решението в 7-

дневен срок за обнародване в  Държавен вестник, съгласно изискванията на чл. 129 ал. 

1 от Закона за устройство на територията. 

 

 

 

 

 

 

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

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

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОбС_____________                  

                               /К. ИВАНОВА/ 



           ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - БРАТЯ ДАСКАЛОВИ 

 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

№ 22 

 

от 23.12.2019 г. 

 

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от Закона за местното самоуправление и 

местната администрация, във връзка с чл. 129, ал. 1 от Закона за устройство на 

територията, Общински съвет Братя Даскалови 

 

             1. Одобрява подробен устройствен план /ПУП/ –Парцеларен план за обект: 

”Оптично трасе в землището на с. Партизанин, общ. Братя Даскалови, обл. Стара 

Загора – връзка със съществуващ кабел с. Братя Даскалови – с. Оризово” с обща 

дължина 1 678 м. по Кадастрална карта и кадастрални регистри  на  с. Партизанин. 

             2. Възлага на кмета на Община Братя Даскалови  да изпрати решението в 7 – 

дневен срок за обнародване в Държавен вестник, съгласно изискванията на чл. 129, ал. 

1 от Закона за устройство на територията. 

                      

 

 

 

 

 

 

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

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

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОбС_____________                  

                               /К. ИВАНОВА/ 



           ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - БРАТЯ ДАСКАЛОВИ 

 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

№ 23 

 

от 23.12.2019 г. 

 

 

На основание чл.21, ал.1, т.11 от Закона за местното самоуправление и местната 

администрация, във връзка с чл.129, ал.1 от Закона за устройство на територията, 

Общински съвет Братя Даскалови 

 

           1. Одобрява подробен устройствен план  – парцеларен план за обект: „Оптично 

трасе: с.Оризово – с.Опълченец с обща дължина 2608 м., от които 1565м. по 

Кадастралната карта и кадастралните регистри  на с.Оризово и 1043м. по 

Кадастралната карта и кадастралните регистри  на с.Опълченец.  

2. Възлага на кмета на Община Братя Даскалови  да изпрати решението в 7-

дневен срок за обнародване в Държавен вестник, съгласно изискванията на чл.129 ал.1 

от Закона за устройство на територията. 

                      

 

 

 

 

 

 

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

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

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОбС_____________                  

                               /К. ИВАНОВА/ 

 



           ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - БРАТЯ ДАСКАЛОВИ 

 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

№ 24 

 

от 23.12.2019 г. 

 

 

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

местната администрация и чл. 2, ал. 1 от Правилника за реда и начина на предоставяне 

на еднократна безвъзмездна финансова помощ на жители на община Братя Даскалови, 

Общински съвет Братя Даскалови реши:  

 

1. Дава съгласие за отпускане на еднократна финансова помощ в размер на 150 

(сто и петдесет) лева на Нанка Илиева Донева от с. Черна гора за закупуване на 

лекарства и покриване на всички неотложни нужди. 

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

 

 

 

                      

 

 

 

 

 

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

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

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОбС_____________                  

                               /К. ИВАНОВА/ 

 



           ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - БРАТЯ ДАСКАЛОВИ 

 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

№ 25 

 

от 23.12.2019 г. 

 

 

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

местната администрация и чл. 2, ал. 1 от Правилника за реда и начина на предоставяне 

на еднократна безвъзмездна финансова помощ на жители на община Братя Даскалови, 

Общински съвет Братя Даскалови реши:  

 

1. Дава съгласие за отпускане на еднократна финансова помощ в размер на 150 

(сто и петдесет) лева на Борис Илиев Щилянов от с. Черна гора за 

закупуване на лекарства и покриване на всички неотложни нужди. 
 

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

 

 

 

                      

 

 

 

 

 

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

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

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОбС_____________                  

                               /К. ИВАНОВА/ 

 



           ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - БРАТЯ ДАСКАЛОВИ 

 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

№ 26 

 

от 23.12.2019 г. 

 

 

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

местната администрация и чл. 2, ал. 1 от Правилника за реда и начина на предоставяне 

на еднократна безвъзмездна финансова помощ на жители на община Братя Даскалови, 

Общински съвет Братя Даскалови реши:  

 

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

150 (сто и петдесет) лева на Минка Кънчева Демирова от с. Черна гора за 

закупуване на лекарства и покриване на всички неотложни нужди. 
 

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

 

 

 

                      

 

 

 

 

 

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

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

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОбС_____________                  

                               /К. ИВАНОВА/ 

 



           ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - БРАТЯ ДАСКАЛОВИ 

 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

№ 27 

 

от 23.12.2019 г. 

 

 

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

местната администрация и чл. 2, ал. 1 от Правилника за реда и начина на предоставяне 

на еднократна безвъзмездна финансова помощ на жители на община Братя Даскалови, 

Общински съвет Братя Даскалови реши:  

 

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

150 (сто и петдесет) лева на Петра Тилева Кочева от с. Черна гора за 

закупуване на лекарства и покриване на всички неотложни нужди. 
 

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

 

 

 

                      

 

 

 

 

 

 

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

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

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОбС_____________                  

                               /К. ИВАНОВА/ 


