
 
 

Приложение 1 

№ по 

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

1 № 261/28.01.2022 г. 

 Приемане план за работата на Общински съвет - Братя Даскалови за І-то шестмесечие на 2022 

година,  съгласно Приложение 1. 

 

2 № 262/28.01.2022 г. 

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

комисии за периода 30.06.2021 г. - 31.12.2021 г. съгласно Приложение 1. 

 

3 № 263/28.01.2022 г. 

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

решенията на Общински съвет Братя Даскалови за периода 01.07.2021 г. – 31.12.2021 г. 

 

4 № 264/28.01.2022 г. 

Приема Отчет на Кмета на Община Братя Даскалови за изпълнение през 2021г. на 

Програмата за управление на Община Братя Даскалови 2019 – 2023 г., съгласно 

Приложение 1. 

 

5 № 265/28.01.2022 г. 

Проект N 297 “Основно обновяване и въвеждане на енергоефективни мерки посредством 

енергия от възобновяеми източници в сградата на общинска администрация в УПИ XXVIII-874 

за КОО, кв. 89 по плана на с. Братя Даскалови, Община Братя Даскалови” 

 

6 № 266/28.01.2022 г. 

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

обезпечаващ авансово плащане по Административен договор № BG06RDNP001-19.123-0001-

C01/29.12.2020г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ на Община Братя 

Даскалови по подмярка 7.2.„Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на 

всички видове малка по мащаби инфраструктура“ по ПРСР 2014-2020г. 

за ПРОЕКТ: "Рехабилитация и реконструкция на площи за широко обществено ползване в 

с.Оризово, с.Черна гора, с.Горно Белево, община Братя Даскалови" 

 

 

7 № 267/28.01.2022 г. 
Приема Общински годишен план за младежта за 2022 г. 

 



 
 

8 № 268/28.02.202 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 2022-2023 година. 

 

9 № 269/28.02.2022 г. 
Създаване на Съвет по въпросите на социалните услуги в Община Братя Даскалови. 

 

10 № 270/28.02.2022 г. 

Промяна на Решение № 249 от 31.03.2017 г. на Общински съвет Братя Даскалови и отмяна на 

Решение № 436 от 24.08.2018 г. на Общински съвет Братя Даскалови за промяна на 

Обществения съвет за упражняване на контрол при осъществяване на дейностите в областта на 

социалното подпомагане. 

 

11 № 271/28.02.2022 г. 

Предоставяне за безвъзмездно управление на общински гараж № 3 с площ 24 кв. м. в 

жилищен блок № 1 в кв. 89 по плана на село Братя Даскалови. 

 

12 № 272/28.02.2022 г. 

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

2021 г. 

 

13 № 273/28.02.2022 г. Отказ за изкупуване на съсобствен имот в с. Найденово. 

14 № 274/31.03.2022 г. 

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

Даскалови в извънредно заседание на Общото събрание на Асоциацията по ВиК на обособената 

територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация” ЕООД -  Стара Загора. 

 

15 № 275/31.03.2022 г. 

Приемане и одобряване на инвестиции, извършени от „Водоснабдяване и канализация” ЕООД – 

Стара Загора през 2021 г. в обекти – публична общинска собственост на Община Братя 

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

2021 г. 

 

16 № 276/31.03.2022 г. 
Приемане Програма за  управление и разпореждане с общинската собственост на Община Братя 

Даскалови за 2022 година.        

17 № 277/31.03.2022 г. 

Промяна на характера на собствеността на  имот с поземлен идентификатор 46588.20.72, 

с.Малко Дряново – от общинска публична  в общинска частна собственост.  

 



 
 

18 № 278/31.03.2022 г. 

Продажба на  имот с поземлен идентификатор 46588.20.1, с.Малко Дряново – частна общинска 

собственост на публичен търг и определяне на първоначална тръжна цена. 

 

19 

 
№ 279/31.03.2022 г. 

Продажба на  имот с поземлен идентификатор 46588.20.72, с.Малко Дряново – частна общинска 

собственост на публичен търг и определяне на първоначална тръжна цена. 

 

20 № 280/31.03.2022 г. 
Покупка на  имот с поземлен идентификатор 46588.12.5 с.Малко Дряново – частна собственост. 
 

21 № 281/31.03.2022 г. 

Продажба на  УПИ VІІ-61 в квартал 9 по плана на с.Долно ново село в едно с построената в 

него едноетажна полумасивна сграда, бивша здравна служба – частна общинска собственост на 

публичен търг и определяне на първоначална тръжна цена. 

 

22 № 282/31.03.2022 г. 

Продажба на  УПИ V-54, кв.3 по плана на с. Оризово – частна общинска собственост на 

публичен търг и определяне на първоначална тръжна цена. 

 

23 № 283/31.03.2022 г. 

Отдаване под наем на  помещение в УПИ Х-155, кв.29 по плана на с.Мирово – частна общинска 

собственост без провеждане на търг. 

 

24 № 284/31.03.2022 г. 

Отдаване под наем на язовир с поземлен идентификатор 10673.500.50 по КККР  на с.Верен и 

определяне на първоначална тръжна цена. 

 

25 № 285/31.03.2022 г. 

Отдаване  под наем на публичен търг на УПИ ХХ-763, кв.96 с.Братя Даскалови  и определяне 

на първоначална тръжна цена. 

 

26 № 286/31.03.2022 г. 

Отдаване  под наем на публичен търг на помещение за търговска дейност /кафе – аперитив / в 

читалищна сграда с.Братя Даскалови / ПИ 435, кв.89/ и определяне на първоначална тръжна 

цена. 

 

27 

 

№ 287/31.03.2022 г. 

Отдаване под аренда на земеделска земя в землището на с.Гранит, с.Марково и с.Долно ново 

село  на явен публичен търг и определяне на първоначална тръжна цена. 

28 

 
№ 288/31.03.2022 г. 

Отказ за изкупуване на съсобствен имот в с. Оризово. 

 



 
 

29 № 289/20.04.2022 г. 
Приемане бюджета на община Братя Даскалови за 2022 година. 

 

30 № 290/20.04.2022 г. 

Определяне размера на индивидуалните основни месечни заплати на кмета  на     общината и 

кметове на кметства считано от 01.04.2022 година. 

 

31 № 291/20.04.2022 г. 
Приемане на годишния финансов отчет  за 2021 г. на „Тържище с. Плодовитово“ ЕООД. 

 

32 № 292/20.04.2022 г. 

Определяне на представител на Община Братя Даскалови за член на Общото събрание на 

Агенцията за регионално икономическо развитие - Стара Загора 

 

33 № 293/20.04.2022 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 стратегия 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, и заповед  на Заместник-

министър и ръководител на Управляващия орган на ПРСР 2014 – 2020 г. д-р Момчил Неков за 

одобрение на дейности и разходи по подмярка 19.4. „Текущи разходи и популяризиране на 

Стратегия за ВОМР“ за календарната 2022 г. 

 

34 № 294/20.04.2022 г. 

Годишен план на дейностите за подкрепа на личностното развитие на децата и учениците в 

община Братя Даскалови за 2022 г. 

 

35 № 295/20.04.2022 г. 
Приемане на Програма за закрила на детето в община Братя Даскалови за 2022 г. 

 

36 № 296/20.04.2022 г. 

Приемане отчетите за дейността и финансовото състояние на читалищата в община 

Братя Даскалови за 2021 г. 

 

37 № 297/20.04.2022 г. 

Промяна на характера на собствеността на  имот с поземлен идентификатор 46588.20.72, 

с.Малко Дряново – от общинска публична  в общинска частна собственост.  

 



 
 

38 № 298/20.04.2022 г. 

Продажба на  имот с поземлен идентификатор 46588.20.72, с.Малко Дряново – частна общинска 

собственост на публичен търг и определяне на първоначална тръжна цена. 

 

39 № 299/20.04.2022 г. 

Включване в Програмата за управление и разпореждане с имоти - общинска собственост за 

2022 година на Община Братя Даскалови на имоти общинска собственост за отдаване под 

аренда  на публичен търг. 

 

40 № 300/20.04.2022 г. 

Отдаване под аренда на земеделска земя в землището на с.Сърневец на явен публичен търг и 

определяне на първоначална тръжна цена. 

 

41 № 301/20.04.2022 г. 

Отмяна на Решение № 176 от 31.03.2021 г., взето с Протокол № 85 от 31.03.2021 г. на 

Общински съвет Братя Даскалови и приемане на ново решение за определяне на вида на 

жилищата – общинска собственост. 

 

42 № 302/20.04.2022 г. 

Отдаване под наем на явен публичен търг на жилище /апартамент/ – частна общинска 

собственост и определяне на първоначална тръжна цена. 

 

43 № 303/20.04.2022 г. 

Предоставяне чрез дарение на имоти, общинска собственост на община Братя Даскалови, 

 област Стара Загора, необходими за изграждането на национален обект "Рехабилитация на 

 железопътния участък Пловдив - Бургас, Фаза 2, Позиция 5: "Модернизация на железопътен 

 участък Оризово - Михайлово". 

 

44 № 304/20.04.2022 г. 

Прекратяване на съсобственост между Община Братя Даскалови Георги Янев Стойков от 

гр.Казанлък чрез продажба на частта на общината в урегулиран поземлен имот ІХ-23, квартал 

11 по плана на с.Горно Белево. 
 

 

45 
№ 305/20.04.2022 г. 

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

Даскалови в редовно заседание на Общото събрание на Асоциацията по ВиК на обособената 

територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация” ЕООД -  Стара Загора 

 

46 № 306/18.05.2022 г. 
Определяне на представител на община Братя Даскалови в Областната комисия във връзка с 

актуализация на  областна здравна карта. 



 
 

47 № 307/31.05.2022 г. 

Приемане на Годишен доклад по наблюдението и контрола при прилагането на Общия 

устройствен план на Община Братя Даскалови за 2021 година. 

 

48 № 308/31.05.2022 г. 
Приемане  декларация относно членството на Република Северна Македония в Европейския 

съюз. 

49 

 
№ 309/31.05.2022 г. 

Актуализация на  инвестиционната програма на община Братя Даскалови  за 2022 година. 

50 № 310/31.05.2022 г. 

Одобряване  промяна  в структурата на Общинска администрация  Братя Даскалови за 

2022 год. 

 

51 № 311/31.05.2022 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. 

 

52 № 312/31.05.2022 г. 

Включване в Програмата за управление и разпореждане с имоти - общинска собственост за 

2022 година на Община Братя Даскалови на имот общинска собственост. 
 

53 № 313/31.05.2022 г. 
Отказ за изкупуване на съсобствен имот в с. Гранит. 

 

54 № 314/31.05.2022 г. 

Продажба на урегулиран поземлен имот ХІ в квартал 57 по плана на с. Мирово, представляващ 

прилежащ терен - частна общинска собственост към жилищна сграда, собственост на Атанас 

Василев Праматаров от с. Калековец, община Марица, обл.Пловдив. 

 

55 № 315/31.05.2022 г. 

Разделяне на поземлен имот с идентификатор 10673.500.272, област Стара Загора, община 

Братя Даскалови, с. Верен, вид собственост: Общинска частна, вид територия: Земеделска, 

категория: 5, НТП: Изоставена орна земя, площ:  13946 кв.м., стар номер 500272, Заповед за 

одобрение на КККР № РД-18-495/16.02.2018 г. на ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА АГКК. 

 

56 № 316/31.05.2022 г. 

Възлагане управлението на „Тържище с. Плодовитово” ЕООД до избор на управител. 

 

 



 
 

57 № 317/31.05.2022 г. 
Отпускане на еднократна финансова помощ на жител на с. Оризово. 

 

58 № 318/29.06.2022 г. 

Приемане план за работата на Общински съвет - Братя Даскалови за ІI-то шестмесечие на 2022 

година, съгласно Приложение 1. 

 

59 № 319/29.06.2022 г. 
Актуализация на  инвестиционната програма на община Братя Даскалови  за 2022 година.  

 

60 № 320/29.06.2022 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, ОУ „П. К. Яворов” с. 

Гранит и ОУ „Г.С. Раковски“ с. Партизанин за учебната 2022/2023 г. 

 

61 № 321/29.06.2022 г. 

Предложение за допускане изработване на Проект за изменение на подробния устройствен план 

- План за регулация и План за улична регулация за имоти УПИ II-80, УПИ III-80 и улица между 

ОТ 34 и ОТ 162 в кв. 40 по плана на село Православ, община  Братя  Даскалови, област  Стара 

Загора. 

 

62 № 322/29.06.2022 г. 

Отмяна на Решение № 224 от 17.12.2012 г., прието с протокол № 19 от 17.12.2012 г. и приемане 

 на ново за определяне на наемните и арендни цени на общинските земеделски земи-общинска 

 собственост в община Братя Даскалови. 

 

 

63 

 

 

№ 323/29.06.2022 г. 

 

Отдаване под наем на здравни служби – публична общинска собственост в община Братя 

 Даскалови. 

64 № 324/29.06.2022 г. 

Определяне на представител на община Братя Даскалови в Областната комисия във връзка с 

 изготвяне на Национална аптечна карта. 

 

 


