
           

 

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 01.12.2019 г. – 31.05.2020 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 01.12.2019 г. – 31.05.2020 г. ОбС Братя Даскалови е провел 5 /пет/ 

заседания. Проведени са съответно на: 23.12.2019 г., 31.01.2020 г., 12.02.2020 г., 

09.03.2020  г. и на 27.05.2020 г. Приети са 72 решения, от които 30 възлагат задължения на 

кмета на Общината. От тях: 

 

 Изпълнени – 21 

 В процес на изпълнение – 9 

 

 

Решенията на ОбС Братя Даскалови за периода 01.12.2019 г. – 31.05.2020 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 01.12.2019 г. – 31.05.2020 г.,  

ВЪЗЛАГАЩИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА КМЕТА НА ОБЩИНАТА 

 

 На заседание на ОбС Братя Даскалови, проведено на 23.12.2019 г., са приети 20 /двадесет/ решения, от които 8 /осем/ 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 

№ 15/23.12.2019 г. Общински съвет Братя Даскалови дава съгласие 

кметът на Общината в седемдневен срок от влизане 

на решението в сила да издаде заповед за сключване 

договори за предоставяне под наем на имотите – 

полски пътища, на лицата, 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. 

В едномесечен срок от влизане в сила 

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 

Областна дирекция „Земеделие”  Стара 

Загора. 

Изпълнено 

№ 21/23.12.2019 г. Общински съвет Братя Даскалови одобрява подробен 

устройствен план  – 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”,  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. 

Общински съвет Братя Даскалови 

възлага на кмета на Общината 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. 

 
Изпълнено 
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№ 22/23.12.2019 г. Общински съвет Братя Даскалови одобрява Подробен 

устройствен план /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. по кадастралната карта и 

кадастралните регистри  на  с. Партизанин. 

 

 

Общински съвет Братя Даскалови 

възлага на кмета на Общината 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. 

 

Изпълнено 

№ 23/23.12.2019 г. Общински съвет Братя Даскалови 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.  

 

 

Общински съвет Братя Даскалови 

възлага на кмета на Общината 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. 

 

Изпълнено 

№ 24/23.12.2019 г. Общински съвет Братя Даскалови дава съгласие за 

отпускане на еднократна финансова помощ в размер 

на 150 (сто и петдесет) лева на Нанка Донева 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 

№ 25/23.12.2019 г. Общински съвет Братя Даскалови дава съгласие за 

отпускане на еднократна финансова помощ в размер 

на 150 (сто и петдесет) лева на Борис Щилянов 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 

№ 26/23.12.2019 г. Общински съвет Братя Даскалови дава съгласие за 

отпускане на еднократна финансова помощ в размер 

на 150 (сто и петдесет) лева на Минка Демирова 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 
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№ 27/23.12.2019 г. Общински съвет Братя Даскалови дава съгласие за 

отпускане на еднократна финансова помощ в размер 

на 150 (сто и петдесет) лева на Петра Кочева 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 

 

 На заседание на ОбС Братя Даскалови, проведено на 31.01.2020 г., са приети 13 /тринадесет/ 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 

№ 32/31.01.2020 г. Общински съвет  Братя Даскалови  реши: 
Учредява на „Брайт Лайт 33” ООД безвъзмездно 
право на ползване за прокарване на ел. кабел 1 кW в 
урбанизираната територия на с. Православ, във 
връзка с изграждане на линеен обект - елемент на 
техническата инфраструктура, представляващ 
„Инсталация за производство на ел. енергия с обща 
инсталирана мощност 30 кW в урегулиран поземлен 
имот  ХІ-217, квартал 37”. Трасето на полагане на ел. 
кабел  с мощност 1 кW е с дължина 287 л.м. и ширина 
2.10 м. Площта на сервитута е 602.70 кв. м. 
         

ОбС Братя Даскалови възлага на кмета 

на Общината да сключи договор за 

предоставяне на безвъзмездно право на 

ползване с „Брайт Лайт 33” ООД, със 

седалище и адрес на управление: с. 

Белащица, община Родопи. 

 

Изпълнено 

№ 33/31.01.2020 г. Общински съвет  Братя Даскалови  реши: 
Учредява на „Брайт Лайт 33” ООД безвъзмездно 
право на ползване за прокарване на ел. кабел 1 кW в 
урбанизираната територия на с. Православ, във 
връзка с изграждане на линеен обект - елемент на 
техническата инфраструктура, представляващ 
„Инсталация за производство на ел. енергия с обща 
инсталирана мощност 30 кW в урегулиран поземлен 
имот  ІІІ-252, квартал 46”. Трасето на полагане на ел. 
кабел  с мощност 1 кW е с дължина 253 л.м. и 
ширина 2.10 м. Площта на сервитута е 531.30 кв. м.           

ОбС Братя Даскалови възлага на кмета 
на Общината да сключи договор за 
предоставяне на безвъзмездно право на 
ползване с „Брайт Лайт 33” ООД, със 
седалище и адрес на управление: с. 
Белащица, община Родопи. 

 

Изпълнено 
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№ 34/31.01.2020 г. Общински съвет  Братя Даскалови  реши: 
Учредява на „Брайт Лайт 33” ООД безвъзмездно 
право на ползване за прокарване на ел. кабел 1 кW в 
урбанизираната територия на с. Православ, във 
връзка с изграждане на линеен обект - елемент на 
техническата инфраструктура, представляващ 
„Инсталация за производство на ел. енергия с обща 
инсталирана мощност 30 кW в урегулиран поземлен 
имот  Х-30, квартал 8”. Трасето на полагане на ел. 
кабел  с мощност 1 кW е с дължина 374 л.м. и 
ширина 2.10 метра. Площта на сервитута е 785.40 
кв.м. 
         

ОбС Братя Даскалови възлага на кмета 
на Общината да сключи договор за 
предоставяне на безвъзмездно право на 
ползване с „Брайт Лайт 33” ООД, със 
седалище и адрес на управление: с. 
Белащица, община Родопи. 

 

Изпълнено 

 

На заседание на ОбС Братя Даскалови, проведено на 12.02.2020 г., са приети 5 /пет/ 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 

№ 41/12.02.2020 г. Общински съвет Братя Даскалови: 

1.Приема бюджета на община Братя Даскалови 

за 2020 г., както следва: 

1.1. По приходите - в размер на  8 002 579 лв.    

1.2. По разходите в размер на 8 002 579 лв.;   

2. Дава съгласие кметът на Общината да 

направи предложение до министъра на 

финансите за трансформиране на 544 300 лв. от 

целевата субсидия за капиталови разходи в 

трансфер за финансиране на разходи за 

извършване на неотложни текущи ремонти на 

общински пътища и улична мрежа; 

 3. Приема Програма за капиталовите разходи  

за 2020 г. в размер на 2 623 952 лв.; 

4. Утвърждава разходите за заплати през 2020г., 

ОбС Братя Даскалови         оправомощава 

кмета на Общината да извърши 

компенсирани промени: 

 - В частта за делегираните от държавата 

дейности – между утвърдените показатели за 

разходите в рамките на една дейност, с 

изключение на дейностите на делегиран 

бюджет;  

 - В частта за местните дейности - между 

утвърдените разходи в рамките на една 

дейност или от една дейност в друга, без да се 

изменя общия размер на разходите; 

 - В разходната част на бюджета за сметка на 

резерва за непредвидени и/или неотложни 

нужди. 

В процес на 

изпълнение 
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без звената от системата на народната просвета, 

които прилагат системата на делегирани 

бюджети; 

5. Утвърждава разчет на целеви разходи  и 

субсидии; 

6. Приема лимити за разходи /СБКО, 

представителни/; 

7. Утвърждава списък на длъжностите, имащи 

право на транспортни разходи за пътуване от 

местоживеене до месторабота и обратно; 

8. Одобрява индикативен годишен разчет за 

сметките за средства от Европейския съюз в 

размер на  2 706 122 лв.; 

9. Одобрява актуализираната бюджетна 

прогноза  за местните дейности с показатели за   

2020 г. и прогнозни показатели за периода  

2021г. и 2022 г.; 

10. Определя Второстепенни разпоредители с 

бюджет; 

11. Определя максимален размер на новите 

задължения за разходи, които могат да бъдат 

натрупани през 2020 година; 

12.Определя максимален размер на 

ангажиментите за разходи, които могат да бъдат 

поети през годината;  

13. Определя размера  на  просрочените 

вземания за 2019 г., които да бъдат събрани 

през 2020 г.,  в размер 53 004 лв. 
 

ОбС Братя Даскалови възлага на кмета на 

Общината: 

 - Да определи бюджетите на 

второстепенните разпоредители с бюджет; 

 - Да утвърди бюджетите на второстепенните 

разпоредители с бюджет и разпределението 

им по тримесечия; 

 - Да информира ОбС в случай на отклонение 

на средния темп на нарастване на разходите 

за местни дейности  и да предлага  конкретни 

мерки за трайно увеличаване на бюджетните 

приходи и/или трайно намаляване на 

бюджетните разходи; 

 - Да включва информация по чл. 125, ал. 4 от 

ЗПФ в тримесечните отчети и обяснителни 

записки към тях; 

 - Да разработи детайлен разчет на сметките  

за средства от Европейския съюз по  отделни 

общински проекти в съответствие с 

изискванията на съответния Управляващ 

орган и на МФ. 

ОбС Братя Даскалови  упълномощава кмета 

на Общината: 

 - Да разработва и възлага подготовката на 

общински програми и проекти и да 

кандидатства за финансирането им със 

средства на Европейския съюз и на други 

донори; 

 - Да кандидатства за средства от централния 

бюджет и други източници за финансиране и 

за съфинансиране на общински програми и 

проекти; 

 - Да приема за сведение Протокола от 

публичното обсъждане на бюджета за 2020 г.  
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№ 43/12.02.2020 г. Общински съвет Братя Даскалови: 

 - определя размера и местоположението на 

пасищата, мерите и ливадите за общо и 

индивидуално ползване за стопанската 

2020/2021 г.; 

 - приема Правила за ползването на мерите и 

пасищата на територията на Община 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; 

 - приема изготвената пазарна оценка от 

независимия лицензиран оценител инж. Юлий 

Кайряков 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. Колю Мариново, където 

пазарната оценка е 22 лв/дка за ливади и селата 

Малък дол, Марково и Медово – 13 лв/дка за 

ливади. 

 - дава съгласие договорите за наем на 

общински пасища, мери и ливади да бъдат 

сключвани за срок от минимум  5 стопански 

години. 

 

Общински съвет Братя Даскалови 

упълномощава кмета на Община Братя 

Даскалови да извърши всички последващи от 

решението действия.                       

Изпълнено 

 

 

 

 

 

 

 

 



7 

 

На заседание на ОбС Братя Даскалови, проведено на 09.03.2020 г., са приети 10 /десет/ 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 

№ 48/09.03.2020 г. Общински съвет 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 139 435,96 лв. (сто тридесет и 

девет хиляди четиристотин тридесет и пет лева и 

деветдесет и шест стотинки) за обезпечаване на 100% от 

заявения от Сдружение " МИГ Брезово, Братя Даскалови" 

размер на авансово плащане за календарната 2020 г. по 

подмярка 19.4 "Текущи разходи и популяризиране на 

стратегия за водено от общностите местно развитие" на 

мярка 19 "Водено от общностите местно развитие" от 

Програмата за развитие на селските райони за периода 

2014-2020 г. 

ОбС Братя Даскалови възлага на 

кмета на Общината да подготви 

необходимите документи за 

получаване на авансовото плащане 

по подмярка 19.4 "Текущи разходи и 

популяризиране на стратегия за 

водено от общностите местно 

развитие" на мярка 19 "Водено от 

общностите местно развитие" от 

Програмата за развитие на селските 

райони за периода 2014-2020 г. и да 

ги представи пред ДФ "Земеделие". 

 

Изпълнено 

№ 53/09.03.2020 г. Общински съвет Братя Даскалови дава съгласие за 

отпускане на еднократна финансова помощ в размер на 

200 (двеста) лева на Ангел Христов от с. Мирово за 

ремонт на къща. 

 

Средствата да се изплатят от 

бюджета на Община Братя 

Даскалови. 

 

 

Изпълнено 

№ 54/09.03.2020 г. Общински съвет Братя Даскалови дава съгласие за 

отпускане на еднократна финансова помощ в размер на 

200 (двеста) лева на Димка Михайлова от с. Партизанин 

за лечение. 

 

Средствата да се изплатят от 

бюджета на Община Братя 

Даскалови. 

 

 

Изпълнено 

№ 55/09.03.2020 г. Общински съвет Братя Даскалови дава съгласие за 

отпускане на еднократна финансова помощ в размер на 

200 (двеста) лева на  Петра Кочева от с. Черна гора за 

лечение. 

Средствата да се изплатят от 

бюджета на Община Братя 

Даскалови. 

 

Изпълнено 
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На заседание на ОбС Братя Даскалови, проведено на 27.05.2020 г., са приети 24 /двадесет и четири/ 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 

№ 63/27.05.2020 г. Общински съвет Братя Даскалови обявява промяна в 

собствеността на поземлен имот идентификатор 46588.200.135, 

с. Малко Дряново, площ: 1645 кв.м., начин на трайно ползване:  

за селскостопански, горски, ведомствен път, общинска 

публична собственост - от публична общинска в частна 

общинска собственост. 

Общински съвет Братя 
Даскалови възлага на кмета на 
Общината да предприеме 
действия по вписване на 
собствеността в кадастралния 
регистър на с. Малко Дряново. 

В процес на 

изпълнение 

№ 64/27.05.2020 г. Общински съвет Братя Даскалови обявява промяна в 

собствеността на поземлен имот идентификатор 46588.200.72, 

с. Малко Дряново, площ: 2344 кв.м., начин на трайно ползване:  

за селскостопански, горски, ведомствен път, общинска 

публична собственост - от публична общинска в частна 

общинска собственост. 

Общински съвет Братя 
Даскалови възлага на кмета на 
Общината да предприеме 
действия по вписване на 
собствеността в кадастралния 
регистър на с. Малко Дряново. 
 

В процес на 

изпълнение 

№ 65/27.05.2020 г. Общински съвет Братя Даскалови предоставя за безвъзмездно 

управление на Агенция за социално подпомагане гр. София,   

ЕИК: 121015056, 3 /три/ броя стаи /стая  № 27 и стая № 28  на 

втори етаж и стая № 48 на трети етаж/, с обща площ 86 кв.м., 

находящи се  в сградата на Община Братя Даскалови, за срок 5 

/пет/ години. 

Общински съвет Братя 

Даскалови упълномощава 

кмета на Общината да сключи 

договор с АСП гр. София за 

предоставяне на помещенията. 

Изпълнено 

№ 70/27.05.2020 г. Общински съвет Братя Даскалови: 

І. Актуализира Програмата за управление и разпореждане с 

общинско имущество на Община Братя Даскалови за 2020 г., 

като включва в точка: ІІІ. ОПИСАНИЕ НА ИМОТИТЕ, 

КОИТО ОБЩИНАТА ИМА НАМЕРЕНИЕ ДА ПРЕДЛОЖИ 

ПОД НАЕМ НА ПУБЛИЧЕН ТЪРГ -  НОВИ ТОЧКИ:  

13. Поземлен имот с идентификатор 55484.7.282, находящ се в 

с. Партизанин, с площ от 1617 кв.м, трайно предназначение на 

територията: земеделска, с начин на трайно ползване: нива,  

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

 

 

В процес на 

изпълнение 
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категория на земята при неполивни условия: 4 /четири/, номер 

по предходен план: 007282.  

14. Поземлен имот с идентификатор 55484.7.281, находящ се в 

с. Партизанин, с площ от 1485 кв.м, трайно предназначение на 

територията: земеделска, с начин на трайно ползване: нива, 

категория на земята при неполивни условия: 4 /четири/, номер 

по предходен план: 007281. 
ІІ. Дава съгласие  за отдаване под наем на явен публичен търг 
на поземлени имоти с идентификатор 55484.7.282 и 
идентификатор 55484.7.281,  находящи се в с. Партизанин, за 
срок 10 години. 
ІІІ.  Определя първоначална тръжна цена в размер на 24.00 
лева за декар годишен наем. 

№ 72/27.05.2020 г. Общински съвет Братя Даскалови: 

І. Дава съгласие кметът на Общината да упълномощи  Кадем 

Филинта от с. Горно Ново село, в качеството й на арендатор на 

общинска земеделска земя да промени  начина  на трайно 

ползване на следните имоти:  

1. Поземлен имот с идентификатор № 16852.35.37, находящ се 

в с. Горно Ново село, с площ от 6605 кв.м., трайно 

предназначение на територията: земеделска, с начин на трайно 

ползване: етерично - маслодайна култура, местност: „Чаилар”, 

категория на земята при неполивни условия: 7 /седем/, номер 

по предходен план: 035037 в НТП: Овощна градина. 

2.Поземлен имот с идентификатор № 16852.42.6, находящ се в 

с. Горно Ново село, с площ от 3329 кв.м., трайно 

предназначение на територията: земеделска, с начин на трайно 

ползване: нива, местност: „Срещу село”, категория на земята 

при неполивни условия: 7 /седем/, номер по предходен план: 

042006 в НТП: Овощна градина. 

ІІ. След изтичане на срока по Договор № 11/18.03.2019 г. към 

30.09.2039 година, Община Братя Даскалови не дължи 

обезщетение на Кадем Филинта от с. Горно Ново село за 

създаденото трайно насаждение. 
ІІІ. Всички разходи по промяна на начина на трайно ползване 
на имота са за сметка на Кадем Филинта от с. Горно Ново село. 

 

В процес на 

изпълнение 
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№ 73/27.05.2020 г. Общински съвет Братя Даскалови: 
І. Дава съгласие за учредяване на „Теленор България” ЕАД, 
със седалище и адрес на управление: гр.София, р-н Младост, 
ж. к. „Младост” 4, Бизнес парк София, сграда 6, безвъзмездно 
право на прокарване и преминаване при изграждане на 
линеен обект - елемент на физическата инфраструктура, 
представляващ „Кабел НН за външно захранване на базова 
станция № 6292 на „Теленор България” ЕАД, гр. София в 
поземлен имот  с идентификатор 17717.36.467”.  Трасето на 
полагане на кабела е с дължина 168 л.м. и ширина 2.10 м. 
Площта на сервитута е 352.80 кв.м.      
 
ІІ.При упражняване на сервитутите: 

1. операторът на електронна съобщителна мрежа 

придобива право негови представители да влизат и да 

преминават през служещите имоти и да извършват в тях 

дейности, свързани с поддръжката и експлоатацията на 

физическа инфраструктура, за разполагане на електронната 

съобщителна мрежа; 

2. в служещите поземлени имоти не се допуска: 

а) извършване на застрояване или трайни насаждения в 

сервитутната ивица, освен ако собственикът и титулярят на 

сервитута договорят друго; 

б) прокарване на проводи на други мрежи на 

техническата инфраструктура с изключение на случаите, 

когато това е допуснато с нормативен акт, при спазване на 

съответните технически изисквания и след писмено 

съгласуване с титуляря на сервитута.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
ОбС Братя Даскалови  възлага 
на кмета на Общината да 
издаде заповед за 
предоставяне на безвъзмездно 
право на прокарване и 
преминаване на „Теленор 
България” ЕАД, със седалище 
и адрес на управление: гр. 
София, р-н Младост, ж. к. 
„Младост” 4, Бизнес парк 
София, сграда 6.  
 

В процес на 

изпълнение 

№ 74/27.05.2020 г. Общински съвет Братя Даскалови дава съгласие за отдаване 
под аренда на публичен търг за срок 20 стопански години, 
считано от 01.10.2020 г. на следните общински имоти: 
1. Поземлен имот с идентификатор 70562.59.4,  находящ се в с. 

Сърневец, с площ от 5998 кв.м  на първоначална тръжна цена 

15.00 лева за декар годишна арендна вноска. 

2. Поземлен имот с идентификатор 70562.59.8,  находящ се в с. 

Сърневец, с площ от 12761 кв.м на първоначална тръжна цена 

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

 

В процес на 

изпълнение 



11 

 

15.00 лева за декар годишна арендна вноска. 

3. Поземлен имот с идентификатор 56811.2.13,  находящ се в с. 

Плодовитово, с площ от 47530 кв.м на първоначална тръжна 

цена 24.00 лева за декар годишна арендна вноска. 

4. Поземлен имот с идентификатор 56811.12.8,  находящ се в с. 

Плодовитово, с площ от 28498 кв.м  на първоначална тръжна 

цена 24.00 лева за декар годишна арендна вноска. 

5. Поземлен имот с идентификатор 53624.6.2,  находящ се в с. 

Опълченец, с площ от 24312 кв.м на първоначална тръжна цена 

21.00 лева за декар годишна арендна вноска. 

6. Поземлен имот с идентификатор 38100.68.80,  находящ се в 

с. Кольо Мариново, с площ от 1199 кв.м на първоначална 

тръжна цена 10.00 лева за декар годишна арендна вноска. 

7. Поземлен имот с идентификатор 80793.44.24,  находящ се в 

с. Черна гора, с площ от 29588 кв.м на първоначална тръжна 

цена 24.00 лева за декар годишна арендна вноска. 

8. Поземлен имот с идентификатор 48372.2.1,  находящ се в с. 

Мирово, с площ от 66715 кв.м на първоначална тръжна цена 

24.00 лева за декар годишна арендна вноска. 

 

№ 75/27.05.2020 г. Общински съвет Братя Даскалови упълномощава  кмета  на  

Община Братя Даскалови да  подпише  Запис  на заповед, без 

протест и без разноски, платима на предявяване в полза на ДФ 

„Земеделие”  в  размер  на  540 582,44 лв. (петстотин 

четиридесет хиляди петстотин осемдесет и два лева и 44 

стотинки) за обезпечаване на 100 % от заявения размер на 

авансово плащане по Договор за предоставяне на 

безвъзмездна финансова помощ № BG06RDNP001-7.001-

0041-С01 от 06.06.2019г. по подмярка 7.2. „Инвестиции в 

създаването, подобряването или разширяването на всички 

видове малки по мащаби инфраструктура“ на мярка 7. 

„Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от 

ПРСР 2014-2020г. за Проект "Рехабилитация и реконструкция 

на улици, част от уличната мрежа в с. Братя Даскалови, с. 

Гранит, с. Мирово и с. Оризово, сключен между Община Братя 

Даскалови и ДФ „Земеделие“. 

 

 

Общински съвет Братя 

Даскалови възлага на кмета на 

Община Братя Даскалови да 

подготви необходимите 

документи за получаване на 

авансовото плащане по 

Договор № BG06RDNP001-

7.001-0041-С01 от 06.06.2019г. 

и да ги представи пред ДФ 

„Земеделие”. 
 

 

Изпълнено 
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№ 76/27.05.2020 г. Общински съвет Братя Даскалови упълномощава  кмета  на  

Община Братя Даскалови да  подпише  Запис  на заповед, без 

протест и без разноски, платима на предявяване в полза на ДФ 

„Земеделие”  в  размер  на 108 116,49 лв. (сто и осем хиляди 

сто и шестнадесет лева и 49 стотинки) за обезпечаване на 

100 % от допустимия размер на ДДС по авансово плащане 

по Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова 

помощ BG06RDNP001-7.001-0041-С01 от 06.06.2019г. по 

подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или 

разширяването на всички видове малки по мащаби 

инфраструктура“ на мярка 7. „Основни услуги и обновяване на 

селата в селските райони“ от ПРСР 2014-2020г. за Проект 

"Рехабилитация и реконструкция на улици, част от уличната 

мрежа в с. Братя Даскалови, с.Гранит, с.Мирово и с.Оризово, 

общ. Братя Даскалови”, сключен между Община Братя 

Даскалови и ДФ „Земеделие“. 
 

 

 

 

Общински съвет Братя 

Даскалови възлага на кмета на 

Община Братя Даскалови да 

подготви необходимите 

документи за получаване на 

авансовото плащане по 

Договор № BG06RDNP001-

7.001-0041-С01 от 6.06.2019г. 

и да ги представи пред ДФ 

„Земеделие”. 
 

 

Изпълнено 

№ 77/27.05.2020 г. Общински съвет Братя Даскалови дава съгласие за отпускане 

на еднократна финансова помощ в размер на 200 (двеста) лева 

на Христо Рангелов от с. Черна гора за ремонт на къща. 

 

Средствата да се изплатят от 

бюджета на Община Братя 

Даскалови. 

 

Изпълнено 

№ 78/27.05.2020 г. 
Общински съвет Братя Даскалови дава съгласие за отпускане 

на еднократна финансова помощ в размер на 400 

(четиристотин) лева на Минко Даскалов от с. Верен за лечение. 

Средствата да се изплатят от 

бюджета на Община Братя 

Даскалови. 

 

Изпълнено 

№ 79/27.05.2020 г. Общински съвет Братя Даскалови дава съгласие за продажба 

на поземлен имот с идентификатор 46588.200.135, с. Малко 

Дряново, площ: 1645 кв.м., трайно предназначение на 

територията: земеделска, начин на трайно ползване: за 

селскостопански, горски, ведомствен път, който е общинска 

частна собственост на Община Братя Даскалови, на явен 

публичен търг, като определя първоначална тръжна цена 3 

290.00 лв. без ДДС. 

ОбС Братя Даскалови възлага 

на кмета на Общината да 

предприеме действия по 

обявяване и провеждане на 

тръжната процедура и 

сключване на договор за 

продажба на имота с 

контрагента, спечелил търга. 

В процес на 

изпълнение 

№ 80/27.05.2020 г. Общински съвет Братя Даскалови дава съгласие за продажба 

на поземлен имот, с идентификатор 46588.200.72, с. Малко 

ОбС Братя Даскалови възлага 

на кмета на Общината да 

В процес на 

изпълнение 
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Дряново, площ: 2344 кв.м., трайно предназначение на 

територията: земеделска, начин на трайно ползване:  за 

селскостопански, горски, ведомствен път, общинска частна 

собственост на Община Братя Даскалови, на явен публичен 

търг, като определя първоначална тръжна цена 4 690.00 лв. без 

ДДС. 

предприеме   действия по 

обявяване и провеждане на 

тръжната процедура и 

сключване на договор за 

продажба на имота с 

контрагента спечелил търга. 
 

 


