
           

 

ОБЩИНА БРАТЯ ДАСКАЛОВИ    
 

п.к  6250 с.Братя Даскалови             тел:    04134 / 22-60; 23-02; 23-88 

ул. “ Септемврийци “ № 55             факс: 04134 / 22-71                                    

E-mail: kmet@bratia-daskalovi.com 

 

 

ОТЧЕТ 

НА КМЕТА НА ОБЩИНА БРАТЯ ДАСКАЛОВИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА 

АКТОВЕТЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЗА ПЕРИОДА 01.06.2019 г. – 30.11.2019 г. 

 

 Съгласно чл. 44, ал. 1, т. 7 от Закона за местното самоуправление и местната 

администрация /ЗМСМА/ кметът на Общината организира изпълнението на актовете на 

общински съвет /ОбС/ и  внася в ОбС отчет за изпълнението им два пъти годишно. 

През периода 01.06.2019 г. – 30.11.2019 г. ОбС Братя Даскалови е провел 7 /седем/ 

заседания. Проведени са съответно на: 25.06.2019 г., 06.08.2019 г., 29.08.2019 г., 

27.09.2019  г., 07.10.2019 г., 12.11.2019 г. и на 29.11.2019 г. Приети са 45 решения, от 

които 27 възлагат задължения на кмета на Общината. От тях: 

 

 Изпълнени – 19 

 В процес на изпълнение – 8 

 

 

Решенията на ОбС Братя Даскалови за периода 01.06.2019 г. – 30.11.2019 г., 

възлагащи задължения на кмета на Общината, са описани в Приложение № 1. 
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               ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

 

РЕШЕНИЯ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БРАТЯ ДАСКАЛОВИ ЗА ПЕРИОДА 01.06.2019 г. – 30.11.2019 г.,  

ВЪЗЛАГАЩИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА КМЕТА НА ОБЩИНАТА 

 

 На заседание на ОбС Братя Даскалови, проведено на 25.06.2019 г., са приети 9 /девет/ решения, от които 4 /четири/ възлагат 

задължения на кмета на Общината, а именно: 

 

Решение - №/дата 
Относно/кратко съдържание на приетото 

решение/ 
Възложено на кмета на Общината 

Изпълнено, 

неизпълнено 

или в процес 

на 

изпълнение 

№ 578/25.06.2019 г. Общински съвет  Братя Даскалови: 

1. Актуализира Програмата за управление и 

разпореждане с имоти общинска собственост 

на Община Братя Даскалови за 2019 година, 

като включва в точка  VІІІ. ОПИСАНИЕ НА 

ИМОТИТЕ, КОИТО ОБЩИНАТА ИМА 

НАМЕРЕНИЕ ДА ПРОДАДЕ БЕЗ ТЪРГ – 

Нова точка: 5. УПИ ХІІ в квартал 42 с площ 

от 1160 кв. м. по плана на с. Плодовитово. 

2.  Дава съгласието си за прехвърляне на право 

на собственост върху УПИ ХІІ в квартал 42 по 

плана на с. Плодовитово чрез продажба на 

Иванчо Андонов, собственик на жилищна 

сграда в парцела, частна общинска 

собственост. 

3. Определя цена за продажба на имота в размер 

на  2 900.00 лв. без ДДС. 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОбС Братя Даскалови упълномощава 

кмета на Общината да прехвърли 

правото на собственост на  Иванчо 

Андонов от с. Плодовитово. 

 

 

Изпълнено 

№ 582/25.06.2019 г. Общински съвет Братя Даскалови: 

Упълномощава  кмета  на  Община Братя Даскалови 

да  подпише  Запис  на заповед, платима на 

предявяване в полза на Министерство на труда и 

ОбС Братя Даскалови: 

Възлага на кмета на Община Братя 

Даскалови  да подготви необходимите 

документи за получаване на авансовото 

Изпълнено 
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социалната политика, главна дирекция „Европейски 

фондове, международни програми и проекти“, в  

размер  на  14 063,62 лв. (четиринадесет хиляди и 

шестдесет и три лева и 62 ст.) за обезпечаване на 100 

% от заявения размер на авансово плащане по 

Договор № BG05M9OP001-2.040-0009, за Проект 

BG05M9OP001-2.040-0009 „Предоставяне на 

социален патронаж в община Братя Даскалови”. 

 

плащане по Договор № BG05M9OP001-

2.040-0009, за предоставяне на 

безвъзмездна финансова помощ, по 

Проект BG05M9OP001-2.040-0009 

„Предоставяне на социален патронаж в 

община Братя Даскалови”  и да ги 

представи пред Министерство на труда 

и социалната политика, главна дирекция 

„Европейски фондове, международни 

програми и проекти”. 

 

№ 583/25.06.2019 г. Общински съвет Братя Даскалови дава съгласие: 

1. За съществуване на паралелки с по-малко от 

10 ученици в ОУ „Д-р Петър Берон” с. Мирово 

през учебната 2019/2020 г. 

2. За съществуване на паралелки с по-малко от 

10 ученици в ОУ „Г.С.Раковски” с. 

Партизанин през учебната 2019/2020 г. 

3. За съществуване на паралелки с по-малко от 

10 ученици в СУ „Христо Ботев” с. Братя 

Даскалови през учебната 2019/2020 г. 

ОбС Братя Даскалови дава съгласие: 

1. За ОУ „Д-р Петър Берон” с. Мирово 

да бъдат осигурени допълнителни 

средства от Общината в размер на 5 795 

лв. /пет хиляди седемстотин деветдесет 

и пет лева/. 

2. За ОУ „Г.С.Раковски” с. Партизанин 

да бъдат осигурени допълнителни 

средства от Общината в размер на 6 869 

лв. /шест хиляди осемстотин шестдесет 

и девет лева/. 

3. За СУ „Христо Ботев” с. Братя 

Даскалови да бъдат осигурени 

допълнителни средства от Общината 

размер на 6 010 лв. /шест хиляди и 

десет лева/. 

В процес на 

изпълнение 

№ 585/25.06.2019 г. Общински съвет Братя Даскалови дава съгласие да 

бъдат обявени за частна общинска собственост имоти 

- публична общинска собственост, находящи се в 

землищата на с. Черна гора, с. Оризово и с. 

Партизанин. 

 

ОбС Братя Даскалови упълномощава 

кмета на Община Братя Даскалови да 

извърши всички последващи 

нормативно определени  действия. 

 

Изпълнено 
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 На заседание на ОбС Братя Даскалови, проведено на 06.08.2019 г., са приети 3 /три/ решения, които възлагат задължения на 

кмета на Общината, а именно: 

 

Решение - №/дата Относно/кратко съдържание на приетото решение/ Възложено на кмета на Общината 

Изпълнено, 

неизпълнено 

или в процес 

на 

изпълнение 

№ 587/06.08.2019 г. 

Общински съвет Братя Даскалови дава съгласие: 

1.Кметът на Община Братя Даскалови да внесе 

мотивирано предложение в Министерство на 

образованието и науката за включване в Списъка на 

средищните детски градини и училища за учебната 

2019/2020 г. следните училища и детски градини, 

намиращи се на територията на общината: 

 СУ „Христо Ботев”, с. Братя Даскалови; 

 ОУ „Христо Ботев”, с. Оризово; 

 ОУ „Георги Сава Раковски”, с. 

Партизанин; 

 ДГ „Иглика”, с. Найденово. 

2.Кметът на Община Братя Даскалови да внесе 

предложение в Министерство на образованието и 

науката за включване в Списъка със защитените 

детски градини и защитените училища за учебната 

2019/2020 г. следните училища и детски градини, 

намиращи се на територията на общината: 

 СУ „Христо Ботев”, с. Братя Даскалови; 

 ДГ „Иглика”, с. Найденово. 

 Изпълнено 

№ 588/06.08.2019 г. 

ОбС Братя Даскалови реши: 

1. Разрешава формирането на самостоятелни и слети 

паралелки под установения минимум с не по-малко 

от 10 ученици в училищата на територията на община 

Братя Даскалови през учебната 2019/2020 г. 

2.Определя допълнителни средства за финансиране 

 
В процес на 

изпълнение 
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на самостоятелните и слетите паралелки под 

установения минимум с не по-малко от 10 ученици по 

единни разходни стандарти в размер на  4 615 лв. 

/четири хиляди шестстотин  и петнадесет лева/. 

3.Самостоятелните паралелки под установения 

минимум с не по-малко от 10 ученици в ОУ  ”Христо 

Ботев”, с. Оризово и ОУ „Св.св. Кирил и Методий”, с. 

Черна гора няма да се финансират допълнително. 

№ 589/06.08.2019 г. 

Общински съвет Братя Даскалови дава съгласие за 

отдаване под наем на части от имоти и имоти, 

представляващи общинска земеделска земя и проект 

на полски пътища за една стопанска година без търг -  

2019/2020 г. във всички населени места на община 

Братя Даскалови, на ползватели на земеделски земи, 

участващи в споразумения по чл. 37в, ал. 1 от ЗСПЗЗ 

по тяхно искане, отправено със заявление до кмета на 

Общината.  

ОбС Братя Даскалови упълномощава 

кмета на Общината да сключи  договори 

с наемателите за стопанската 2019/2020 

година.  

 

В процес на 

изпълнение 

 

На заседание на ОбС Братя Даскалови, проведено на 29.08.2019 г., са приети 17 /седемнадесет/ решения, от които 13 

/тринадесет/ възлагат задължения на кмета на Общината, а именно: 

 

Решение - №/дата Относно/кратко съдържание на приетото решение/ 
Възложено на кмета на 

Общината 

Изпълнено, 

неизпълнено 

или в процес 

на 

изпълнение 

№ 590/29.08.2019 г. Общински съвет Братя Даскалови: 

1.Разрешава на „К и Г Унисат - ТВ” ООД да възложи 

изработването на проект за ПУП-Парцеларен план за обект: 

”Оптичен кабел: Братя Даскалови – Горно Белево – 

Партизанин – Черна гора – Оризово - Опълченец – Мирово, 

с отклонение Оризово - Гранит, община Братя Даскалови, с 

подобект: ”Отклонение Оризово – Гранит, община Братя 

Даскалови, съгласно приложени техническо задание и 

скица-предложение. 

ОбС 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. 

 

В процес на 

изпълнение 
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2. Приема представеното Техническо задание по реда на  чл. 

125, във връзка с чл. 124а, ал. 7 от ЗУТ. 
 

№ 591/29.08.2019 г. Общински съвет Братя Даскалови: 

1. Разрешава на „К и Г Унисат –ТВ” ООД   да възложи 

изработването на проект за ПУП-Парцеларен план за 

„Оптично трасе с. Оризово – с. Опълченец, община Братя 

Даскалови, с обща дължина 2750 м., от които 1580 м. са в 

землището на с. Оризово и 1170 м. - в землището на с. 

Опълченец, в границите на извънурбанизираната територия, 

съгласно приложени техническо задание, скица-

предложение /парцеларен план/ с показани места на нови 

шахти и Координатни регистри по оста на трасетата.   

2. Приема представеното Техническо задание по реда на   

чл. 125, във връзка с чл. 124а, ал. 7 от ЗУТ. 
 

ОбС 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. 

В процес на 

изпълнение 

№ 592/29.08.2019 г. Общински съвет Братя Даскалови: 

1. Разрешава на „К и Г Унисат –ТВ” ООД   да възложи 

изработването на на проект за ПУП-Парцеларен план за 

обект ”Оптично трасе в землището на с. Партизанин, 

община Братя Даскалови, връзка със съществуващ  кабел с. 

Братя Даскалови – с. Оризово” с обща дължина 1 678 м. в 

извънурбанизираната територия, съгласно приложени 

техническо задание, скица-предложение /парцеларен план/ с 

показани места на нови шахти и Координатни регистри по 

оста на трасето. 

2. Приема представеното Техническо задание по реда на   

чл. 125, във връзка с чл. 124а, ал. 7 от ЗУТ. 
 

ОбС Братя Даскалови възлага на 

Кмета на Община Братя 

Даскалови да обяви Решението 

на определените за това места в 

сградата на Общината, района на 

кметство с. Партизанин и на 

интернет страницата на 

Общината. 

В процес на 

изпълнение 

№ 593/29.08.2019 г. 
Общински съвет Братя Даскалови одобрява изработен 

проект на ПУП – ПЗ (План за застрояване)  за обхвата на кв. 

39, кв. 32 и кв. 40 по плана на с. Партизанин, община Братя 

Даскалови. 

 

ОбС Братя Даскалови възлага на 

кмета на Общината да изпрати 

решението в 7-дневен срок за 

обнародване в “Държавен 

вестник”. 

 

Изпълнено 
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№ 594/29.08.2019 г. Общински съвет Братя Даскалови дава съгласие за 

отпускане на еднократна финансова помощ в размер на 

100.00 (сто) лв. на Марийка Тодорова от с. Партизанин за 

закупуване на лекарства. 

Средствата да се изплатят от 

бюджета на Община Братя 

Даскалови. 

 

Изпълнено 

№ 595/29.08.2019 г. Общински съвет Братя Даскалови дава съгласие за 

отпускане на еднократна финансова помощ в размер на 

100.00 (сто) лв. на Али Манат от с. Горно Ново село за 

закупуване на лекарства и консумативи. 

Средствата да се изплатят от 

бюджета на Община Братя 

Даскалови. 

 

Изпълнено 

№ 596/29.08.2019 г. Общински съвет Братя Даскалови дава съгласие за 

отпускане на еднократна финансова помощ в размер на 

100.00 (сто) лв. на Стоян Стоянов от с. Оризово за ремонт на 

къщата му. 

Средствата да се изплатят от 

бюджета на Община Братя 

Даскалови. 

 

Изпълнено 

№ 597/29.08.2019 г. Общински съвет Братя Даскалови дава съгласие за 

отпускане на еднократна финансова помощ в размер на 

300.00 (триста) лв. на Огнян Андреев от с. Оризово за 

закупуване на лекарства и консумативи, необходими в 

грижите за децата му. 

Средствата да се изплатят от 

бюджета на Община Братя 

Даскалови. 

 

Изпълнено 

№ 598/29.08.2019 г. Общински съвет Братя Даскалови дава съгласие за 

отпускане на еднократна финансова помощ в размер на 

150.00 (сто и петдесет) лв. на Демир Демиров от с. Черна 

гора за лечение. 

Средствата да се изплатят от 

бюджета на Община Братя 

Даскалови. 

 

Изпълнено 

№ 601/29.08.2019 г. Общински съвет Братя Даскалови дава съгласие за 

разделяне на поземлен имот 53624.1.204, с. Опълченец, вид 

собственост - Общинска публична, вид територия - 

Земеделска, категория - 4, НТП - Пасище, площ - 36490 

кв.м., на два самостоятелно обособени поземлени имотa. 

Единият дял е с площ от 4584.460 кв.м., представляващ имот 

№ 53624.1.205, вторият дял - с площ от 31905.740 кв.м., 

представляващ имот №  53624.1.206. 

ОбС Братя Даскалови 

упълномощава кмета на 

Общината да предприеме 

действия по процедурата на 

разделяне на имотите и 

актуването им като общинска 

публична собственост. 

 

Изпълнено 

№ 604/29.08.2019 г. Общински съвет Братя Даскалови дава съгласие за 

продажба на явен публичен търг на 2 броя асфалтови 

площадки в с. Найденово и определя първоначална тръжна 

цена, както следва: 

1.Асфалтова площадка с площ от 1795 кв.м., изградена в 

поземлен имот 51072.74.572, с. Найденово, вид собственост 

ОбС Братя Даскалови 

упълномощава кмета на 

Общината да предприеме 

действия по процедурата за 

продажба на съоръженията. 

 

Изпълнено 
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- Държавна частна, вид територия - Земеделска, НТП -  За 

стопански двор, площ - 1795 кв.м. - първоначална тръжна 

цена 14 850 лв без ДДС. 

2. Асфалтова площадка с площ от 1125 кв.м., изградена в 

поземлен имот 51072.74.575, с. Найденово, вид собственост 

- Държавна частна, вид територия - Земеделска, НТП - За 

стопански двор, площ - 1125 кв.м. - първоначална тръжна 

цена 9 320 лв. без ДДС. 

№ 605/29.08.2019 г. Общински съвет Братя Даскалови упълномощава  кмета  на  

Общината да  подпише  Запис  на заповед, платима на 

предявяване в полза на ДФ „Земеделие”  в  размер  на  

2 848 297,78  лв. (два милиона осемстотин четиридесет и 

осем хиляди двеста деветдесет и седем лева и седемдесет и 

осем стотинки) за обезпечаване на 100 % от заявения размер 

на авансово плащане по Договор за предоставяне на 

безвъзмездна финансова помощ № 24/07/2/0/00575 от 

21.02.2018 г., за Проект „Реконструкция на общински път 

SZR1001 от път III-664 км 14+400 /с.Братя Даскалови/ до 

село Гранит, общински път SZR2002 от път III-664 км 

15+900 /с.Братя Даскалови/ до с.Верен и общински път 

SZR2006 с.Мирово /път II-66/ – с.Опълченец /път III-565/ от 

км 1+400 до км 1+920, община Братя Даскалови“, сключен 

между Община Братя Даскалови и ДФ „Земеделие“. 

ОбС Братя Даскалови възлага на 

кмета на Общината да подготви 

необходимите документи за 

получаване на авансовото 

плащане по Договор № 

24/07/2/0/00575 от 21.02.2018 г. и 

да ги представи пред ДФ 

„Земеделие”. 

 

Изпълнено 

№ 606/29.08.2019 г. Общински съвет Братя Даскалови упълномощава  кмета  на  

Общината да  подпише  Запис  на заповед, платима на 

предявяване в полза на ДФ „Земеделие”  в  размер  на 569 

659,56 лв. (петстотин шестдесет и девет хиляди шестстотин 

петдесет и девет лева и петдесет и шест стотинки) за 

обезпечаване на 100 % от допустимия размер на ДДС по 

авансово плащане по Договор за предоставяне на 

безвъзмездна финансова помощ № 24/07/2/0/00575 от 

21.02.2018 г., за Проект „Реконструкция на общински път 

SZR1001 от път III-664 км 14+400 /с.Братя Даскалови/ до 

село Гранит, общински път SZR2002 от път III-664 км 

15+900 /с.Братя Даскалови/ до с.Верен и общински път 

ОбС Братя Даскалови възлага на 

кмета на Общината да подготви 

необходимите документи за 

получаване на авансовото 

плащане по Договор № 

24/07/2/0/00575 от 21.02.2018 г. и 

да ги представи пред ДФ 

„Земеделие”. 

 

Изпълнено 



8 

 

SZR2006 с.Мирово /път II-66/ – с.Опълченец /път III-565/ от 

км 1+400 до км 1+920, община Братя Даскалови“, сключен 

между Община Братя Даскалови и ДФ „Земеделие“. 

 

На заседание на ОбС Братя Даскалови, проведено на 27.09.2019 г., са приети 6 /шест/ решения, от които 4 /четири/ възлагат 

задължения на кмета на Общината, а именно: 

 

Решение - №/дата Относно/кратко съдържание на приетото решение/ 
Възложено на кмета на 

Общината 

Изпълнено, 

неизпълнено 

или в процес 

на 

изпълнение 

№ 607/27.09.2019 г. Общински съвет Братя Даскалови дава съгласие за отпускане на 

еднократна финансова помощ в размер на 200.00 (двеста) лева на 

Марин Каменов от с. Оризово за закупуване на лекарства и 

консумативи. 

 

Средствата да се 

изплатят от бюджета на 

Община Братя 

Даскалови. 

Изпълнено 

№ 608/27.09.2019 г. Общински съвет Братя Даскалови дава съгласие за отпускане на 

еднократна финансова помощ в размер на 250.00 (двеста и петдесет) 

лева на Гергана Иванова от с. Черна гора за закупуване на лекарства и 

покриване на всички неотложни нужди. 

 

Средствата да се 

изплатят от бюджета на 

Община Братя 

Даскалови. 

Изпълнено 

№ 609/27.09.2019 г. Общински съвет Братя Даскалови дава съгласие за отпускане на 

еднократна финансова помощ в размер на 200.00 (двеста) лева на 

Марийка Бошнакова от с. Черна гора, необходими за нейното 

лечение. 

Средствата да се 

изплатят от бюджета на 

Община Братя 

Даскалови. 

Изпълнено 

№ 610/27.09.2019 г. Общински съвет Братя Даскалови: 

1. Приема актуализирания бюджет на общината в размер на: 

 - По приходите  – 8 289 619 лв. 

 - По разходите – 8 289 619 лв. 

2. Утвърждава актуализиран разчет за помощи и обезщетения по 

решение на Общински съвет - 4 000 лв. 

3. Приема промените по бюджета в приходната и разходната част   

4. Приема актуализираната инвестиционна програма на Община 

Братя Даскалови за 2019 година в размер на 6 915 062 лв.   

 
В процес на 

изпълнение 
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На заседание на ОбС Братя Даскалови, проведено на 07.10.2019 г., са приети 3 /три/ решения, от които 1 /едно/ възлага 

задължения на кмета на Общината, а именно: 

 

Решение - №/дата Относно/кратко съдържание на приетото решение/ 
Възложено на кмета на 

Общината 

Изпълнено, 

неизпълнено 

или в процес 

на 

изпълнение 

№ 613/07.10.2019 г. 
Общински съвет Братя Даскалови дава съгласие за учредяване 

право на прокарване на отклонение от общи мрежи и 

съоръжения на инженерната инфраструктура, а именно 

кабелно захранване през общински имот, поради липса на 

друго техническо решение за прокарване на отклонение до 

електромерно табло тип ТЕПО 1 М, монтирано на стълб № 9 от 

ВЛ НН на извод Г, трафопост ТП 3, извод СрН „Плодовитово”, 

подстанция Чирпан, находящ се в обхвата на уличната мрежа 

на с. Опълченец. Определя цена на правото на прокарване 

80.00 лв. без ДДС. 

 

ОбС Братя Даскалови 

упълномощава кмета на 

Общината да предприеме 

действия по процедурата. 

 Изпълнено 

 

На първото заседание на ОбС Братя Даскалови, мандат 2019 – 2023 г., проведено на 12.11.2019 г., е прието 1 /едно/ решение, 

което не възлага задължения на кмета на Общината. 

 

На заседание на ОбС Братя Даскалови, проведено на 29.11.2019 г., са приети 6 /шест/ решения, от които 2 /две/ възлагат 

задължения на кмета на Общината, а именно: 

 

Решение - №/дата Относно/кратко съдържание на приетото решение/ 
Възложено на кмета на 

Общината 

Изпълнено, 

неизпълнено 

или в процес 

на 

изпълнение 

№ 3/29.11.2019 г. Общински съвет Братя Даскалови изменя и допълва 

структурата и числеността на персонала в Общинска 

администрация както следва:  

ОбС Братя Даскалови 

задължава кмета на Общината 

да утвърди длъжностно щатно 

Изпълнено 
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Одобрява броя на кметовете на кметства и кметските 

наместници, считано от 28.10.2019 г.:  

-  6 бр. кметове на кметства;  

- 16 бр. кметски наместници.   

 

разписание. Промяната се 

отнася само за броя на 

кметове на кметства и кметски 

наместници 

Промените да се отразят в 

Устройствения правилник на 

Общинска администрация  

Братя Даскалови. 

№ 7/29.11.2019 г. Общински съвет Братя Даскалови одобрява проект за подробен 

устройствен план - схема към Подробен устройствен план в 

границите на урбанизираната територия на с. Гранит, с обща 

дължина 168 м. и подробен устройствен план – парцеларен 

план за поземлен имот 17717.36.466 и поземлен имот 

17717.36.467 по Кадастралната карта и кадастралните регистри 

на с. Гранит с обща дължина 389 м. за обект: „Кабел ниско 

напрежение за външно ел. захранване на приемо-предавателна 

станция № 6292 на „Теленор България”  ЕАД. 

 

ОбС Братя Даскалови възлага 

на кмета на Община Братя 

Даскалови  да изпрати 

решението в 7-дневен срок за 

обнародване в „Държавен 

вестник”. 

В процес на 

изпълнение 

 


