
           

 

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 01.06.2020 г. – 30.11.2020 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 01.06.2020 г. – 30.11.2020 г. ОбС Братя Даскалови е провел 6 /шест/ 

заседания. Проведени са съответно на: 25.06.2020 г., 31.07.2020 г., 27.08.2020 г., 

29.09.2020  г., 23.10.2020 г. и на 23.11.2020 г. Приети са 49 решения, от които 30 възлагат 

задължения на кмета на Общината. От тях: 

 

 Изпълнени – 23 

 В процес на изпълнение – 7 

 

 

Решенията на ОбС Братя Даскалови за периода 01.06.2020 г. – 30.11.2020 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 01.06.2020 г. – 30.11.2020 г.,  

ВЪЗЛАГАЩИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА КМЕТА НА ОБЩИНАТА 

 

 На заседание на ОбС Братя Даскалови, проведено на 25.06.2020 г., са приети 12 /дванадесет/ решения, от които 9 /девет/ 

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 

№ 82/25.06.2020 г. Общински съвет Братя Даскалови актуализира Програмата 

за управление и разпореждане с общинско имущество на 

Община Братя Даскалови за 2020 година, като включва в 

точка: V. ОПИСАНИЕ НА ИМОТИТЕ, КОИТО 

ОБЩИНАТА ИМА НАМЕРЕНИЕ ДА ПРЕДЛОЖИ 

ПОД АРЕНДА НА ПУБЛИЧЕН ТЪРГ- НОВИ ТОЧКИ: 

От т. 14 до т. 28 вкл., поземлени имоти по плана на с. 

Медово, дава съгласие за отдаването им под аренда на явен 

публичен търг за срок 20 стопански години и определя 

първоначална тръжна цена 10.00 лв. на декар годишна 

арендна вноска.  

ОбС Братя Даскалови възлага на 
кмета на Общината да проведе 
тръжната процедура и да сключи 
договор със спечелилия търга 
контрагент. 

Изпълнено 

№ 83/25.06.2020 г. Общински съвет Братя Даскалови: 

1. Дава съгласие  за отдаване под наем на имот с поземлен 

идентификатор 16691.8.134, находящ се в с. Горно Белево, с 

площ от 3000 кв. м., трайно предназначение на територията: 

Земеделска, с начин на трайно ползване: Пасище, Местност: 

„Кайряка”, категория на земята при неполивни условия: 9 

/девет/, за срок 10 години, на „БТК” ЕАД, ЕИК: 831642181, 

със седалище и адрес на управление в гр. София, за  базова 

мобилна станция. 

2. Определя годишен наем в размер на 1000.00 лв. без ДДС. 

ОбС Братя Даскалови възлага на 
кмета на Общината да сключи 
договор с „БТК” ЕАД, ЕИК: 
831642181, със седалище и адрес 
на управление в гр. София. 

Изпълнено 
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№ 84/25.06.2020 г. Общински съвет Братя Даскалови: 

 

1.Дава съгласие за продажба на  урегулиран поземлен имот  

ХХХVІІ-111 в квартал 1,  по плана  на с. Оризово, с площ от 

358 кв. м. - частна общинска собственост, на явен публичен 

търг. 

2.Определя първоначална тръжна цена на имота в размер на 

1 620.00 /хиляда шестстотин и двадесет/  лв. без ДДС. 

 

Общински съвет Братя 
Даскалови възлага на кмета на 
Общината да проведе търга и да 
сключи договор за продажба на 
имота със спечелилия търга 
участник. 
 

Изпълнено 

№ 85/25.06.2020 г. Общински съвет Братя Даскалови:  

1. Дава съгласие кметът на Община Братя Даскалови да 

упълномощи „Салвина” ООД с. Братя Даскалови, в 

качеството й на арендатор на общинска земеделска земя, да 

промени начина на трайно ползване на поземлени имоти с 

идентификатори: № 70531.154.1,  

№ 70531.155.1 и № 70531.156.1, находящи се в с. 

Съединение; 
2. След изтичане на срока по Договор № 260/28.12.2016 г.. 
към 30.09.2036 г. Община Братя Даскалови не дължи 
обезщетение на „Салвина” ООД с. Братя Даскалови за 
създаденото насаждение. 
3. Всички разходи по промяна на начина на трайно ползване 
на имотите са за сметка на „Салвина” ООД с. Братя 
Даскалови. 
 

 
В процес на 

изпълнение 

№ 87/25.06.2020 г. Общински съвет Братя Даскалови реши: 

1. Приема отчета за касово изпълнение на бюджета към 

31.12.2019 г., както следва: 

1.1. По прихода: 7 553 400 лв.  

1.2. По разхода: 7 553 400 лв.  

2. Приема отчета на инвестиционната програма за 2019 г.  

3. Приема отчета за изпълнението на сметките за средства 

от Европейския съюз за 2019 г.  

4. Към 31.12.2019 г. и за цялата 2019 г. размера на 

общинския дълг е 0 лв. 

 

 Изпълнено 
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№ 88/25.06.2020 г. Общински съвет Братя Даскалови: 

1.  Приема промените по бюджета на общината за 2020 

година;                         

2.  Приема актуализираната инвестиционна програма на 

Община Братя Даскалови за 2020 година в размер  на   2 958 

859 лв.  

 
В процес на 

изпълнение 

№ 89/25.06.2020 г. Общински съвет Братя Даскалови дава съгласие: 

1. За съществуване на паралелки с по-малко от 10 

ученици в СУ „Христо Ботев” с. Братя Даскалови през 

учебната 2020/2021 година;  

2. За съществуване на паралелки с по-малко от 10 

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

2020/2021 година; 

3. За съществуване на паралелки с по-малко от 10 

ученици в ОУ „Георги С. Раковски” с. Партизанин през 

учебната 2020/2021 година. 

ОбС Братя Даскалови дава 

съгласие: 

1. За СУ „Христо Ботев” с. Братя 

Даскалови да бъдат осигурени 

допълнителни средства от 

Общината размер на 30 652 лв. 

2. За ОУ „Д-р Петър Берон” с. 

Мирово да бъдат осигурени 

допълнителни средства от 

Общината в размер на 19 064 лв.   

2. За ОУ „Г.С.Раковски” с. 

Партизанин да бъдат осигурени 

допълнителни средства от 

Общината в размер на 20 185 лв.   

Изпълнено 

№ 90/25.06.2020 г. ОбС Братя Даскалови ИЗМЕНЯ частично свое Решение № 

74/27.05.2020 г., за отстраняване от списъка за отдаване под 

аренда на публичен търг за срок 20 стопански години на 

поземлен имот с идентификатор 48372.2.1,  с площ от 66  

715 кв. м., находящ се в с. Мирово. 

ОбС възлага на кмета на Община 

Братя Даскалови  да предприеме 

необходимите действия за 

изпълнение на решението. 

 

Изпълнено 

№ 92/25.06.2020 г. Общински съвет Братя Даскалови дава съгласие за 

отпускане на еднократна финансова помощ в размер на 300 

(триста) лв. на Мария Стойкова от с. Черна гора за ремонт 

на къща. 

Средствата да се изплатят от 

бюджета на Община Братя 

Даскалови. 

Изпълнено 



4 

 

        На заседание на ОбС Братя Даскалови, проведено на 31.07.2020 г., са приети 11 /единадесет/ решения, от които 7 /седем/ 

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 

№ 97/31.07.2020 г. Общински съвет Братя Даскалови актуализира 

Програмата за управление и разпореждане с 

общинско имущество на Община Братя Даскалови за 

2020 година, като включва в точка: V. ОПИСАНИЕ 

НА ИМОТИТЕ, КОИТО ОБЩИНАТА ИМА 

НАМЕРЕНИЕ ДА ПРЕДЛОЖИ ПОД АРЕНДА 

НА ПУБЛИЧЕН ТЪРГ - НОВА ТОЧКА: 29. 

Поземлен имот с идентификатор № 55484.36.265, 

находящ се в с. Партизанин, дава съгласие за 

отдаване под аренда на явен публичен търг за срок 30 

стопански години и определя първоначална тръжна 

цена 124.00 лв. на декар годишна арендна вноска.  

 
 
Възлага на кмета на Общината да 
проведе тръжната процедура и да 
сключи договор със спечелилия търга 
контрагент. 

 

Изпълнено 

№ 98/31.07.2020 г. ОбС Братя Даскалови: 

1. Приема промените по бюджета на Общината за 

2020 година.                         

2. Приема актуализираната инвестиционна програма 

на Община Братя Даскалови за 2020 година в размер  

на   2 958 859 лв. 

 
В процес на 

изпълнение 

№ 99/31.07.2020 г. ОбС Братя Даскалови ИЗМЕНЯ частично свое 

Решение № 89/25.06.2020 г. за утвърждаване на 

изключение от минималната численост на учениците 

в паралелките на СУ „Христо Ботев” с. Братя 

Даскалови, както следва: Дава съгласие за 

съществуване на паралелки с по-малко от 10 ученици 

в СУ „Христо Ботев” с. Братя Даскалови през 

учебната 2020/2021 г. 

За СУ „Христо Ботев” с. Братя 
Даскалови да бъдат осигурени 
допълнителни средства от Общината в 
размер на 22 801 лв.  

Изпълнено 
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№ 100/31.07.2020 г. Общински съвет Братя Даскалови дава съгласие: 

1. За формирането на слети паралелки под 

установения минимум с не по-малко от 10 ученици в 

СУ „Христо Ботев” с. Братя Даскалови през учебната 

2020/2021 г. 

2. За формирането на самостоятелни и слети 

паралелки под установения минимум с не по-малко 

от 10 ученици в ОУ „Георги С. Раковски” с. 

Партизанин за учебната 2020/2021 г. 

3. За формирането на слети паралелки под 

установения минимум с не по-малко от 10 ученици в 

ОУ „Д-р Петър Берон” с. Мирово за учебната 

2020/2021 г. 

ОбС Братя Даскалови дава съгласие: 
1. За СУ „Христо Ботев” с. Братя 
Даскалови да бъдат осигурени 
допълнителни средства в размер на 10 
092 лв. 
2. За ОУ „Георги С. Раковски” с. 
Партизанин да бъдат осигурени 
допълнителни средства в размер на 12 
709 лв.   
3.   За ОУ „Д-р Петър Берон” с. Мирово 
да бъдат осигурени допълнителни 
средства в размер на 11 214 лв. 

Изпълнено 

№ 101/31.07.2020 г. Общински съвет Братя Даскалови дава съгласие: 

1. Кметът на Общината да внесе мотивирано 

предложение в Министерство на образованието и 

науката за включване в Списъка на средищните 

детски градини и училища за учебната 2020/2021 г. 

следните училища, намиращи се на територията на 

общината: 

 СУ „Христо Ботев” с. Братя Даскалови; 

 ОУ „Христо Ботев” с. Оризово; 

2. Кметът на Общината да внесе предложение в 

Министерство на образованието и науката за 

включване в Списъка със защитените детски градини 

и защитените училища за учебната 2020/2021 г. 

следните училища и детски градини, намиращи се на 

територията на общината: 

 

 СУ „Христо Ботев” с. Братя Даскалови. 

 Изпълнено 

№ 102/31.07.2020 г. Общински съвет Братя Даскалови: 

1. Дава съгласие да се отдадат под наем на ДЗЗД 

"Евро ЖП Инфраструктура" поземлени имоти с 

ОбС упълномощава кмета на Община 

Братя Даскалови да сключи договор за 

наем за посочените имоти. 

Изпълнено 
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идентификатори: 80793.1.66, 80793.1.67, 80793.1.63, 

80793.1.64, 80793.1.69, 80793.1.70 и 55484.35.313, 

находящи се в с. Черна гора; 

2. Определя наем за ползване на отдадената площ - 

0,05 лв. за един куб. м. депонирана маса; 

3. Определя срок за отдаване под наем - за срока на 

ремонтно-строителните дейности; 

4. Задължава ДЗЗД "Евро ЖП Инфраструктура" в 

шестмесечен срок след завършване на националния 

обект да извърши рекултивация на ползваните 

площи. 

№ 103/31.07.2020 г. Общински съвет Братя Даскалови дава съгласие за 

отпускане на еднократна финансова помощ в размер 

на 350 (триста и петдесет) лв. на Нела Асенова от с. 

Оризово за лечение.  

Средствата да се изплатят от бюджета 

на Община Братя Даскалови. 
Изпълнено 

 

 

На заседание на ОбС Братя Даскалови, проведено на 27.08.2020 г., са приети 13 /тринадесет/ решения, от които 10 /десет/ 

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 

№ 104/27.08.2020 г. ОбС Братя Даскалови одобрява подробен устройствен план - 

парцеларен план за обект: "Външен водопровод за ПИ с 

идентификатор № 53850.72.262" за обект: "Търговски 

крайпътен комплекс газ-бензиностанция, обслужваща 

сграда, КТП и паркинг в ПИ с идентификатор 

№53850.72.262, местност „Чилтика-юг”, в землището на 

село Оризово. 

ОбС Братя Даскалови възлага на 

кмета на Общината да изпрати 

решението в 7-дневен срок за 

обнародване в Държавен 

вестник. 

 

 

Изпълнено 

№ 105/27.08.2020 г. ОбС Братя Даскалови: 

1. Приема отчета за касово изпълнение на бюджета към 
 Изпълнено 
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30.06.2020 г., както следва: 

       1.1.  По прихода: 3 490 248 лв.       

       1.2.  По разхода: 3 490 248 лв.        

2. Приема отчета за изпълнението на сметките за средства от 

Европейския съюз. 

№ 106/27.08.2020 г. ОбС Братя Даскалови дава съгласие и упълномощава кмета 

на Община Братя Даскалови да проведе процедура по 

промяна на начина  на трайно ползване на поземлени имоти 

с идентификатори: № 38100.70.11, № 38100.73.4 и 

№38100.47.1, находящи се в с. Колю Мариново. 

Всички разходи по промяна на 
начина на трайно ползване на 
имотите са за сметка на Община 
Братя Даскалови  

 

 

Изпълнено 

№ 107/27.08.2020 г. ОбС Братя Даскалови актуализира Програмата за 

управление и разпореждане с общинско имущество на 

Община Братя Даскалови за 2020 година, като включва в 

точка ІІІ. ОПИСАНИЕ НА ИМОТИТЕ, КОИТО 

ОБЩИНАТА ИМА НАМЕРЕНИЕ ДА ПРЕДЛОЖИ 

ПОД НАЕМ НА ПУБЛИЧЕН ТЪРГ - НОВИ ТОЧКИ: т. 

15, т. 16 и т. 17, дава съгласие за отдаване под наем за срок 

10 години на явен публичен търг на поземлени имоти: 

АЧОС № 3044, АЧОС № 3045, АЧОС № 3046 от 

10.11.2015г., по плана на с. Горно Белево и определя 

първоначална тръжна цена 26.00 лв. на декар без ДДС. 

ОбС упълномощава кмета на 
Общината да проведе тръжната 
процедура и да сключи  договори 
с лицата, спечелили търга. 

 

 

Изпълнено 

№ 108/27.08.2020 г. ОбС 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 -  

2020/2021 година 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 упълномощава кмета на 

Общината да сключи  договори с 

наемателите за стопанската 

2020/2021 година.  
 

 

 

 

Изпълнено 

№ 109/27.08.2020 г. ОбС Братя Даскалови ИЗМЕНЯ частично свое Решение № 

97/ 31.07.2020 г. за промяна на първоначалната тръжна цена 

за отдаване под аренда за срок 30 стопански години на 

поземлен имот с идентификатор № 55484.36.265, находящ 

се в с. Партизанин, с площ от 3 525 кв.м., от 124.00 лв. на 

24.00 лв. на декар годишна арендна вноска. 

ОбС възлага на кмета на Община 

Братя Даскалови  да предприеме 

необходимите действия за 

изпълнение на Решението. 

 

 

 

Изпълнено 
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№ 111/27.08.2020 г. 
ОбС Братя Даскалови дава съгласие за отпускане на 

еднократна финансова помощ в размер на 100 (сто) лв. на 

Пенчо Христозов от с. Мирово за ремонт на къща. 

Средствата да се изплатят от 

бюджета на Община Братя 

Даскалови. 

Изпълнено 

№ 114/27.08.2020 г. ОбС Братя Даскалови реши дава съгласие за отпускане на 

еднократна финансова помощ в размер на 50 (петдесет) лв. 

на Радка Колева от с. Партизанин за възстановяване на 

транспортни разходи, направени във връзка с лечение на 

нейното дете и за следоперативно лечение на детето. 

Средствата да се изплатят от 

бюджета на Община Братя 

Даскалови. 

 

Изпълнено 

№ 115/27.08.2020 г. ОбС Братя Даскалови упълномощава  кмета на Общината да  

подпише  Запис  на заповед, без протест и без разноски, 

платима на предявяване в полза на ДФ „Земеделие” в  

размер  на  2 900 937,92 лв. за обезпечаване на 100 % от 

заявения размер на авансово плащане по Договор за 

предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № 

24/07/2/0/00569 от 26.06.2018 г. по подмярка 7.2. 

„Инвестиции в създаването, подобряването или 

разширяването на всички видове малки по мащаби 

инфраструктура“ за ПРОЕКТ: “Реконструкция и подмяна на 

вътрешна водопроводна мрежа в с. Гранит, с. Горно Белево, 

с. Оризово и с. Черна гора, община Братя Даскалови“, 

сключен между Община Братя Даскалови и ДФ 

„Земеделие“.  

ОбС възлага на кмета на Община 

Братя Даскалови  да подготви 

необходимите документи за 

получаване на авансовото 

плащане по Договор № 

24/07/2/0/00569 от 26.06.2018 г. и 

да ги представи пред ДФ 

„Земеделие”. 

 

Изпълнено 

№ 116/27.08.2020 г. ОбС Братя Даскалови упълномощава  кмета  на  Общината 

да  подпише  Запис  на заповед, без протест и без разноски, 

платима на предявяване в полза на ДФ „Земеделие”  в  

размер  на 580 187,58 лв. за обезпечаване на 100 % от 

допустимия размер на ДДС по авансово плащане по 

Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ 

№ 24/07/2/0/00569 от 26.06.2018 г. по подмярка 7.2. 

„Инвестиции в създаването, подобряването или 

разширяването на всички видове малки по мащаби 

инфраструктура“ за ПРОЕКТ: “Реконструкция и подмяна на 

вътрешна водопроводна мрежа в с. Гранит, с. Горно Белево, 

с. Оризово и с. Черна Гора, община Братя Даскалови“, 

сключен между Община Братя Даскалови и ДФ„Земеделие“. 

ОбС възлага на кмета на Община 

Братя Даскалови  да подготви 

необходимите документи за 

получаване на авансовото 

плащане по Договор № 

24/07/2/0/00569 от 26.06.2018 г. и 

да ги представи пред ДФ 

„Земеделие”. 

 

Изпълнено 
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На заседание на ОбС Братя Даскалови, проведено на 29.09.2020 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 

№ 118/29.09.2020 г. Общински съвет Братя Даскалови актуализира Програмата за 

управление и разпореждане с имоти - общинска собственост за 2020 

година на Община Братя Даскалови, като включва в точка ІІІ. 

ОПИСАНИЕ НА ИМОТИТЕ, КОИТО ОБЩИНАТА ИМА 

НАМЕРЕНИЕ ДА ПРЕДЛОЖИ ПОД НАЕМ НА ПУБЛИЧЕН 

ТЪРГ -  НОВА ТОЧКА: т. 18.  Тротоарна площ - 22 кв. м., по плана 

на с. Мирово, дава съгласие за отдаване под наем за срок 10 години на 

явен публичен търг и определя първоначална тръжна цена в размер на 

44,00 /четиридесет и четири/ лв. без ДДС месечен наем. 

ОбС упълномощава 

кмета на Общината да 

проведе тръжната 

процедура и да сключи  

договори с лицата, 

спечелили търга.  

 

В процес на 

изпълнение 

 

 

На заседание на ОбС Братя Даскалови, проведено на 23.10.2020 г., са приети 5 /пет/ решения, които не възлагат задължения на 

кмета на Общината. 

 

 На заседание на ОбС Братя Даскалови, проведено на 23.11.2020 г., са приети 5 /пет/ решения, от които 3 /три/ 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 

№ 127/23.11.2020 г. Общинския съвет Братя Даскалови: 

1. Приема актуализирания бюджет на Община Братя Даскалови 

в размер на: 

 По приходите: 9 062 736 лв. 

 В процес на 

изпълнение 
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 По разходите: 9 062 736 лв. 

2. Приема промените по бюджета в приходната и разходната 

част на бюджета на   Община Братя Даскалови;  

3. Приема актуализираната инвестиционна програма на 

Община Братя Даскалови за 2020 г. в размер на 11 272 790 лв.;   

4. Приема промените и актуализирания списък на обектите за 

текущ ремонт по трансформираната по чл. 87 от ЗДБРБ за 

2020г. целева  субсидия за капиталови разходи  в размер на  

544 300 лв. 

№ 128/23.11.2020 г. Общински съвет Братя Даскалови дава съгласие да бъдат 

безвъзмездно прехвърлени в собственост (дарени) на 

Министерството на транспорта, информационните технологии 

и съобщенията за изграждане на национален обект 

"Рехабилитация на железопътния участък Пловдив - Бургас, 

Фаза 2, Позиция 2: "Премахване на прелезите и изграждане на 

надлези/подлези за жп участък Пловдив - Бургас" имоти в 

землищата на с. Мирово и на с. Опълченец. 

ОбС упълномощава кмета на 

Община Братя Даскалови да 

извърши всички последващи 

нормативно определени 

действия. 

 

В процес на 

изпълнение 

№ 130/23.11.2020 г. Общински съвет Братя Даскалови дава съгласие за отдаване 

под наем за срок 10 стопански години на явен публичен търг на 

поземлени имоти с идентификатор: № 06183.44.21, № 

06183.44.25, № 06183.44.26, № 06183.44.27 и № 06183.38.10, 

находящи се в с. Братя Даскалови и определя първоначална 

тръжна цена 10.00 лв. на декар. 

ОбС упълномощава кмета на 

Община Братя Даскалови да 

извърши всички последващи 

нормативно определени 

действия. 

 

В процес на 

изпълнение 

 


