
 
 

   

Приложение 1 

№ по 

ред 
Решение - №/дата Относно /кратко съдържание на приетото решение/ 

1 № 28/31.01.2020 г. 

 Приемане план за работата на Общински съвет - Братя Даскалови за І-то шестмесечие на 2020 

година,  съгласно Приложение 1. 

 

2 № 29/31.01.2020 г. 

 Приемане  отчета за дейността на Общински съвет – Братя Даскалови и на неговите постоянни 

комисии за периода 01.05.2019 г. – 31.12.2019 г. съгласно Приложение 1. 

 

3 № 30/31.01.2020 г. 

 Определяне на представител на Общински съвет  - Братя Даскалови в състава на Областния 

съвет за развитие на област Стара Загора. 

 

4 № 31/31.01.2020 г. 

Приемане отчета за изпълнението на Културния календар на Община Братя Даскалови за 

2019 г. 

 

5 № 32/31.01.2020 г. 

 Предоставяне на право на прокарване върху части от имоти публична общинска собственост в 

урбанизираната територия на село Православ, във връзка с изграждане на линеен обект- 

елемент на техническата инфраструктура, представляващ  "Инсталация за производство на ел. 

енергия с обща инсталирана мощност 30 kW в урегулиран поземлен имот XI-217, квартал 37". 

 

6 № 33/31.01.2020 г. 

 Предоставяне на право на прокарване върху части от имоти публична общинска собственост в 

урбанизираната територия на село Православ, във връзка с изграждане на линеен обект- 

елемент на техническата инфраструктура, представляващ  "Инсталация за производство на ел. 

енергия с обща инсталирана мощност 30 kW в урегулиран поземлен имот ІІI-252, квартал 46". 

 

7 № 34/31.01.2020 г. 

 Предоставяне на право на прокарване върху части от имоти публична общинска собственост в 

урбанизираната територия на село Православ, във връзка с изграждане на линеен обект- 

елемент на техническата инфраструктура, представляващ  "Инсталация за производство на ел. 

енергия с обща инсталирана мощност 30 kW в урегулиран поземлен имот Х-30, квартал 8". 

 



 
 

8 № 35/31.01.2020 г. 

 Прекратяване на съсобственост между Община Братя Даскалови и Андон Георгиев Костов от 

гр. Пловдив чрез продажба на  частта на общината в урегулиран поземлен имот VІІІ-650, 

квартал 58 по плана на с.Братя Даскалови. 

 

9 № 36/31.01.2020 г. 

 Приемане на Стратегия за управление на общинската собственост на Община Братя Даскалови 

за периода 2019 - 2023 г. 

 

10 № 37/31.01.2020 г. 

 Отчет на Кмета на Община  Братя Даскалови за изпълнение през 2019 година на Програмата за 

управление на община Братя Даскалови 2016 - 2019 г. 

 

11 № 38/31.01.2020 г. 

  Приемане на Програма за енергийна ефективност на община Братя Даскалови за периода   

2020-2023.  

 

12 № 39/31.01.2020 г. 
Приемане на Общински годишен план за младежта  за 2020 г. 

 

13 № 40/31.01.2020 г. 
Отпускане на еднократна финансова помощ на жител на с. Найденово. 

 

14 № 41/12.02.2020 г. 
Приемане на бюджета на Община Братя Даскалови за 2020 г. 

15 № 42/12.02.2020 г. 

 Приемане на Програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост на 

община Братя Даскалови за  2020 г. 

 

16 № 43/12.02.2020 г. 

 Определяне на пасищата, мерите и ливадите за общо и индивидуално ползване на територията 

на община Братя Даскалови и приемане на правилата за ползването им и Годишния план за 

паша за стопанската 2020-2021 година. 

 

17 № 44/12.02.2020 г. 
Приемане на Програма за управление на община Братя Даскалови  за  периода 2019- 

2023 г. 

18 № 45/12.02.2020 г. 

 Предоставяне на мандат и съгласуване на позицията на представителя на Община Братя 

Даскалови в редовното Общо събрание на Асоциацията по ВиК на обособената територия, 

обслужвана от "Водоснабдяване и канализация" ЕООД - Стара Загора       

 



 
 

19 

 
№ 46/09.03.2020 г. 

 Приемане и одобряване на  инвестиции, извършени от "Водоснабдяване и     канализация" 

ЕООД - Стара Загора през 2019 г. в обекти - публична общинска собственост  на Община Братя 

Даскалови в изпълнение на одобрената от Асоциацията по ВиК инвестиционна програма за 

2019 г. 

 

20 № 47/09.03.2020 г. 

Приемане на годишния  финансов отчет  за 2019 г. на  "Тържище с.   Плодовитово"   ЕООД. 

 

 

21 № 48/09.03.2020 г. 

 Издаване на запис на заповед от община Братя Даскалови в полза на ДФ "Земеделие" - 

Разплащателна агенция, обезпечаваща авансово 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. във връзка със  Споразумение за изпълнение на стратегията за Водено от Общностите 

местно развитие № РД 50 - 138 от 21.10.2016 г. сключено между Сдружение  "МИГ Брезово, 

Братя Даскалови"  и Министерство на земеделието, храните и горите. 

 

22 № 49/09.03.2020 г. 

Одобряване бюджетна прогноза на Община Братя Даскалови за периода 2021- 2023 година за 

постъпленията от местни приходи и разходите за местни дейности. 

 

23 № 50/09.03.2020 г. 

Определяне размера на индивидуалните основни месечни заплати на кмет на община   и 

кметове на кметства считано от  01.01.2020 година. 

 

24 № 51/09.03.2020 г. 

Субсидиране на обществения превоз по линиите от утвърдените маршрутни      разписания на 

общинската и областна транспортни схеми. 

 

25 № 52/09.03.2020 г. 
Отпускане на еднократна финансова помощ на жител от село Партизанин. 

 

26 № 53/09.03.2020 г. 
Отпускане на еднократна финансова помощ на жител от село Мирово. 

 

 

27 

 

№ 54/09.03.2020 г. 

Отпускане на еднократна финансова помощ на жител от село Партизанин. 



 
 

28 

 
№ 55/09.03.2020 г. 

Отпускане на еднократна финансова помощ на жител от село Черна гора. 

29 № 56/27.05.2020 г. 
Изменение на общ устройствен план на община Братя Даскалови. 

 

30 № 57/27.05.2020 г. 
 Отчет за дейността и финансовото състояние на читалищата в Община Братя     Даскалови  за  

2019 г. 

31 № 58/27.05.2020 г. 

 Приемане на Годишен план за развитие на социалните услуги в Община Братя Даскалови за 

2021 г. 

 

32 № 59/27.05.2020 г. 
Приемане на Програма за закрила на детето в Община Братя Даскалови за 2020 г. 

 

33 № 60/27.05.2020 г. 

 Приемане на общинска стратегия за личностното развитие на  децата и     учениците  в Община 

Братя Даскалови за 2019-2020 г. 

 

34 № 61/27.05.2020 г. 

 Приемане на годишен план на дейностите за подкрепа на  личностното развитие на  децата и 

учениците в Община Братя Даскалови за 2020 г. 

 

35 № 62/27.05.2020 г. 

 Приемане на Наредба за стопанисване, управление и разпореждане със земи от общинския 

поземлен фонд на Община Братя Даскалови. 

 

36 № 63/27.05.2020 г. 

 Промяна на собствеността на поземлен имот с идентификатор 46588.200.135, с. Малко 

Дряново, община Братя Даскалови, област Стара Загора, по кадастралната карта и 

кадастралните регистри, одобрени със Заповед за одобрение на КККР №РД -18-368/07.02.2018 

г. на ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА АГКК последно изменение на кадастралната карта и 

кадастралните регистри, засягащо поземления имот от 05.11.2019 г.общинска публична 

собственост на Община Братя Даскалови. 

37 № 64/27.05.2020 г. 

 Промяна на собствеността на поземлен имот с идентификатор 46588.200.72, с. Малко Дряново, 

община Братя Даскалови, област Стара Загора, по кадастралната карта и кадастралните 

регистри, одобрени със Заповед за одобрение на КККР №РД -18-368/07.02.2018 г. на 

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА АГКК,  последно изменение на кадастралната карта и 

кадастралните регистри,  засягащо поземления имот: няма данни за изменение, бщинска 

публична собственост на Община Братя Даскалови.  



 
 

38 № 65/27.05.2020 г. 

Безвъзмездно предоставяне за ползване на част от имот / сграда/ - публична общинска 

собственост, намираща се в УПИ ХХVIII- 874, кв. 89, съгласно ПУП на с. Братя Даскалови. 

 

39 № 66/27.05.2020 г. 

Прекратяване на съсобственост между Община Братя Даскалови и Нейко Джанков 

Делчев и Цеца Янкова Делчева от гр. Стара Загора чрез продажба на частта на общината в 

урегулиран  поземлен имот ІІІ-189, квартал 21 по плана на с Братя Даскалови. 

 

40 № 67/27.05.2020 г. 

Промяна в състава на Обществения съвет за упражняване на контрол при осъществяване на 

дейностите в областта на социалното подпомагане и услуги. 

 

41 № 68/27.05.2020 г. 

Освобождаване от заплащане на наем на ползватели и наематели на общински 

помещения, които са преустановили дейността си в следствие на мерките и ограниченията, 

наложени по време на извънредното положение. 

 

42 № 69/27.05.2020 г. 

Приемане на Наредба за реда и условията за извършване на разкопаване на техническата 

инфраструктура на територията на Община Братя Даскалови. 

 

43 № 70/27.05.2020 г. 

Отдаване под наем  на имоти с поземлен идентификатор 55484.7.281 и 55484.7.282 по 

КККР на с. Партизанин. 

 

44 № 72/27.05.2020 г. 

 Промяна на начина на трайно ползване на имоти с поземлени идентификатори 16852.35.37 и 

16852.42.6 по КККР на с. Горно Ново Село. 

 

 

45 
№ 73/27.05.2020 г. 

 Предоставяне на право на прокарване и преминаване през части от имоти публична общинска 

собственост в урбанизираната територия на село Гранит за 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". 

 

46 № 74/27.05.2020 г. 

 Отдаване под аренда на имоти, представляващи земеделска земя в селата: Сърневец, 

Плодовитово, Опълченец, Кольо Мариново, Мирово и Черна гора. 

 



 
 

47 № 75/27.05.2020 г. 

 Издаване на запис на заповед от Община Братя Даскалови в полза на ДФ " Земеделие", 

обезпечаващ авансово плащане по Договор № BG06RDNP004-7.001-0041-C01 от 06.06.2019 г. 

от Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г. 

 

48 № 76/27.05.2020 г. 

 Издаване на запис на заповед от Община Братя Даскалови в полза на ДФ " Земеделие", 

обезпечаващ авансово плащане на разходи по ДДС  по Договор № BG06RDNP004-7.001-0041-

C01 от 06.06.2019 г. от Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г. 

  

49 

 
№ 77/27.05.2020 г. 

Отпускане на еднократна финансова помощ на жител от село Черна гора. 

50 № 78/27.05.2020 г. 
Отпускане на еднократна финансова помощ на жител от село Верен. 

 

51 № 79/27.05.2020 г. 

 Продажба  на поземлен имот с идентификатор 46588.200.135, с. Малко Дряново, община Братя 

Даскалови, област Стара Загора, по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени 

със Заповед за одобрение на КККР № РД-18-368/07.02.2018 г. на ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР 

НА АГКК, последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо 

поземления имот от 05.11.2019г., общинска частна собственост на Община Братя Даскалови,  на 

явен публичен търг и определяне на първоначална тръжна цена. 

 

52 № 80/27.05.2020 г. 

 Продажба на поземлен имот с идентификатор 46588.200.72, с. Малко Дряново, община Братя 

Даскалови, област Стара Загора, по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени 

със Заповед за одобрение на КККР № РД-18-368/07.02.2018 г. на ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР 

НА АГКК, последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо 

поземления имот: няма данни за изменение, общинска частна  собственост на Община Братя 

Даскалови,  на явен публичен търг и определяне на първоначална тръжна цена. 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

53 № 81/25.06.2020 г. 

Приема план за работата на Общински съвет - Братя Даскалови за ІI-то шестмесечие на 2020 

година, съгласно Приложение 1. 

 

54 № 82/25.06.2020 г. 

Отдаване под аренда на имоти в землището на с. Медово на явен публичен търг и определяне на 

първоначална тръжна цена. 

 

55 № 83/25.06.2020 г. 
Отдаване под наем на имот с  поземлен идентификатор 16691.8.134 по КККР на с.Горно Белево 
 

56 № 84/25.06.2020 г. 

Продажба на урегулиран поземлен имот  ХХХVІІ-111 в квартал 1 по плана          на с.Оризово- 

частна общинска собственост на явен публичен търг и определяне на първоначална тръжна 

цена. 

 

57 № 85/25.06.2020 г. 

Промяна на начина на трайно ползване на части от имоти с поземлени идентификатори 

70531.154.1, 70531.155.1 и 70531.156  по КККР на с.Съединение. 

 

58 № 86/25.06.2020 г. 

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

Общински съвет Братя Даскалови за периода 01.12.2019 г. – 31.05.2020 г. 

 

59 № 87/25.06.2020 г. 

Приемане отчета за касово изпълнение на бюджета на Община Братя Даскалови, отчета за 

капиталовите разходи и отчета за средствата от Европейския съюз за 2019 година. 

 

60 № 88/25.06.2020 г. 

Актуализация на  бюджета и инвестиционната програма на община Братя Даскалови  за 2020 

година. 

 

61 № 89/25.06.2020 г. 

Утвърждаване на изключение от минималната численост на учениците в паралелките на СУ 

„Христо Ботев” с. Братя Даскалови, ОУ „Д-р Петър Берон” с. Мирово и ОУ „Георги С. 

Раковски” с. Партизанин за учебната 2020/2021 г. 

 

62 № 90/25.06.2020 г. 

Промяна на Решение № 74 по протокол № 7 от 27.05.2020г. Общински съвет – Братя Даскалови 

за отдаване под аренда на имоти, представляващи земеделска земя в селата: Сърневец, 

Плодовитово, Опълченец, Кольо Мариново, Мирово и Черна гора. 

 



 
 

63 № 91/25.06.2020 г. 

Определяне на представител на Община Братя Даскалови в предстоящото Редовно Общо 

събрание на акционерите на Университетска многопрофилна болница за активно лечение 

„Проф. д-р Стоян Киркович” АД – Стара Загора. 

 

64 № 92/25.06.2020 г. 
Отпускане на еднократна финансова помощ на жител на с. Черна гора. 

 

 


