
           

 

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 01.01.2022 г. – 30.06.2022 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 01.01.2022 г. – 30.06.2022 г. ОбС Братя Даскалови е провел 7 /седем/ 

заседания, съответно на: 28.01.2022 г., 28.02.2022 г., 31.03.2022 г., 20.04.2022 г., 

18.05.2022 г., 31.05.2022 г. и на 29.06.2022 г. В резултат са приети 62 решения, от които 29 

възлагат задължения на кмета на Общината.  

 

От 29 решения, възлагащи задължения на кмета на Общината: 

 

 Изпълнени – 16 

 Неизпълнени - 1 

 В процес на изпълнение – 12 

 

Решенията на ОбС Братя Даскалови за периода 01.01.2022 г. – 30.06.2022 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 01.01.2022 г. – 30.06.2022 г.,  

ВЪЗЛАГАЩИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА КМЕТА НА ОБЩИНАТА 

 

 На заседание на ОбС Братя Даскалови, проведено на 28.01.2022 г., са приети 8 /осем/ 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 

№ 265/28.01.2022 г. 1. ОбС Братя Даскалови дава съгласие Община Братя 

Даскалови да сключи договор за финансиране с 

Националния доверителен екофонд /НДЕФ/ за финансиране 

на проект “Основно обновяване и въвеждане на 

енергоефективни мерки посредством енергия от 

възобновяеми източници в сградата на общинска 

администрация Братя Даскалови”.  

2. ОбС декларира, че при сключване на договор за 

финансиране с НДЕФ, необходимото съфинансиране в 

размер на 15% от общата стойност на проекта и на 100% от 

частта, финансирана за сметка на Общината, но не повече от 

95 512,74 лв. без ДДС и 114 615,29 лв. с ДДС ще бъде 

осигурено от собствени средства по бюджета на Община 

Братя Даскалови или чрез поемане на дълг в съответствие с 

действащата нормативна уредба. 

 

ОбС Братя Даскалови 

упълномощава кмета на 

Общината  да предприеме всички 

необходими действия за 

осъществяване на взетото 

решение. 

Неизпълнено 
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№ 266/28.01.2022 г. 1. 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  167 170,21 лв. (словом: сто шестдесет и седем 

хиляди сто и седемдесет лева и двадесет и една стотинки) 

за обезпечаване на 100 % от заявения размер на авансово 

плащане по Административен договор № BG06RDNP001-

19.123-0001-C01/29.12.2020 г. 

2. ОбС 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 33 

434,04 лв (словом: тридесет и три хиляди четиристотин 

тридесет и четири лева и четири стотинки) за 

обезпечаване на 100 % от допустимия размер на ДДС по 

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-

2020 г.  

 

ОбС Братя Даскалови възлага на 

кмета на Общината да подготви 

необходимите документи за 

получаване на авансовото 

плащане по Административен 

договор № BG06RDNP001-

19.123-0001-C01/29.12.2020г. за 

предоставяне на безвъзмездна 

финансова помощ. 

 

 

В процес на 

изпълнение 

№ 268/28.01.2022 г. 
ОбС Братя Даскалови: 

1. Определя размера и местоположението на пасищата, 

мерите и ливадите за общо и индивидуално ползване за 

стопанската 2022/2023г.;  

2. Приема Правила за ползването на мерите и пасищата на 

територията на Община Братя Даскалови; 

3. 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; 

ОбС упълномощава кмета на 

Общината  да извърши всички 

последващи от решението 

действия. 

 

Изпълнено 
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На заседание на ОбС Братя Даскалови, проведено на 28.02.2022 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 

№ 269/28.02.2022 г. ОбС Братя Даскалови: 

1. Създава Съвет по въпросите на социалните 

услуги в община Братя Даскалови;  

2. При невъзможност заместник-кмета да 

председателства Съвета, функциите се изпълняват 

от заместник-председателя. 

 

ОбС възлага на кмета на Община Братя 

Даскалови да определи поименно състава 

на Съвета по въпросите на социалните 

услуги в община Братя Даскалови. 

Изпълнено 

№ 271/28.02.2022 г. ОбС Братя Даскалови дава съгласие за 

предоставяне за безвъзмездно управление за срок 5 

/пет/ години на Агенция за социално подпомагане, 

Дирекция „Социално подпомагане” - Чирпан, 

общински гараж № 3, с площ 24 кв. м., в жилищен 

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

Даскалови. 

 

ОбС упълномощава кмета на Община 

Братя Даскалови да сключи договор с 

Агенция за социално подпомагане. 

 

Изпълнено 

 

4. Приема изготвената пазарна оценка от независимия 

лицензиран оценител инж. Юлий Кайряков за землищата от 

община Братя Даскалови; 

5. Дава съгласие договорите за наем на общински пасища, 

мери и ливади да бъдат сключвани за срок от минимум  5 

стопански години. 
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На заседание на ОбС Братя Даскалови, проведено на 31.03.2022 г., са приети 13 /тринадесет/ 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 

№ 278/31.03.2022 г. 1.ОбС Братя Даскалови дава съгласие за продажба на имот с 

поземлен идентификатор 46588.20.1, с. Малко Дряново,  

местност „Сатмата”, площ 7 397 кв.м., начин на трайно 

ползване: нива, категория на земята: 10 /десет/, на 

първоначална тръжна цена общо за имота в размер на 

7000.00 /Седем хиляди / лева. 

2. ОбС определя 30 на сто от постъпленията от продажбата 

на общинския имот да се използват за финансиране на 

основен и текущ ремонт и за изграждането на социалната и 

техническата инфраструктура на територията на с. Малко 

Дряново. 

ОбС възлага на кмета на Община 

Братя Даскалови да проведе търга 

и да сключи договор със 

спечелилия участник. 

 

В процес на 

изпълнение 

№ 280/31.03.2022 г. ОбС Братя Даскалови дава съгласие Община Братя 

Даскалови да закупи имот с поземлен идентификатор 

46588.12.5, с. Малко Дряново, собственост на „ТРАКИЯ 

ЕКО ПЕТРОЛ” ООД и определя цена на покупката в размер 

на 12 570.00 /Дванадесет хиляди петстотин и седемдесет 

лв./, както и да заплати всички нотариални такси по 

сделката. 

ОбС възлага на кмета на Община 

Братя Даскалови да проведе 

процедурата по закупуване на 

имота. 

 

В процес на 

изпълнение 

№ 281/31.03.2022 г. ОбС Братя Даскалови: 

1. Дава съгласие за продажба на УПИ VІІ-61 в квартал 9 по 

плана на с. Долно Ново село, с площ от 892 кв.м., ведно с 

построената в него едноетажна полумасивна сграда, бивша 

здравна служба; 

ОбС възлага на кмета на Община 

Братя Даскалови да проведе търга 

и да сключи договор със 

спечелилия участник. 

 

Изпълнено 
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2. Определя първоначална тръжна цена на имота, ведно със 

сградата, в размер на 12 000 лв. без ДДС, като в това число 

цената на земята е 4 500 лв. 

3.Определя 30 на сто от постъпленията от продажбата на 

общинския имот да се използват за финансиране на основен 

и текущ ремонт и за изграждането на социалната и 

техническата инфраструктура на територията на с. Долно 

Ново село. 

 

№ 282/31.03.2022 г. ОбС Братя Даскалови: 

1. Дава съгласие за продажба на УПИ V-54, кв. 3, по плана 

на с. Оризово – частна общинска собственост;  

2. Определя първоначална тръжна цена на имота в размер 2 

200.00 /Две хиляди и двеста/  лв.; 

3. Определя 30 на сто от постъпленията от продажбата на 

общинския имот да се използват за финансиране на основен 

и текущ ремонт и за изграждането на социалната и 

техническата инфраструктура на територията на село 

Оризово 

 

ОбС възлага на кмета на Община 

Братя Даскалови да проведе търга 

и да сключи договор със 

спечелилия участник. 

 

Изпълнено 

№ 283/31.03.2022 г. ОбС Братя Даскалови: 

1. Дава съгласие за отдаване под наем без провеждане на 

търг на помещение в сградата на бивш пенсионерски клуб в 

УПИ Х-155, в квартал 29, с площ от 9 кв. м., с. Мирово, за 

срок 10 години, на цена 10.00 лв. годишен наем без ДДС. 

2. Определя 30% от постъплeнията от наема на имота да се 

използват от кмета на с. Мирово за дейности от местно 

значение. 

ОбС упълномощава кмета на 

Общината да сключи  договор 

със СНЦ „МСС МОТО КЛУБ 

ФРИИ ЕНД КРЕЙЗИ” гр. 

Чирпан, представлявано от Тодор 

Карев – Председател на 

сдружението. 

 

Изпълнено 

№ 284/31.03.2022 г. ОбС Братя Даскалови: 

1. Дава съгласие за отдаване под наем за срок 10 години на 

явен публичен търг на: 

 Поземлен идентификатор 10673.500.50, с. Верен, 

начин на трайно ползване: язовир;  

 Поземлен идентификатор 10673.500.52, с. Верен, 

ОбС упълномощава кмета на 

Общината да проведе търга след 

предварително съгласуване на 

имотите с надзорния орган – 

Министъра на земеделието. 

 

Изпълнено 
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начин на трайно ползване: насип, насипище;  

 Поземлен идентификатор 10673.500.51, с. Верен, 

начин на трайно ползване: насип, насипище;  

2. Определя първоначална тръжна цена 2 100,00 /Две хиляди 

и сто/ лева годишен наем без ДДС за трите имота. 

3. Определя 30% от постъплeнията от наема на имота да се 

използват от кметския наместник на с. Верен за дейности от 

местно значение. 

№ 285/31.03.2022 г. 

ОбС Братя Даскалови дава съгласие за отдаване под наем на 

явен публичен търг за срок 10 години на УПИ ХХ-763, кв. 

96 в с. Братя Даскалови, с площ от 2 282 кв. м., на цена от 

20.00 лв. на декар без ДДС годишен наем. 

 

ОбС възлага на кмета на 

Общината да извърши всички 

необходими процедури по 

подготовката и провеждането на 

търга и да подпише договор за 

отдаване под наем със 

спечелилия търга контрагент. 

В процес на 

изпълнение 

№ 286/31.03.2022 г. 

ОбС Братя Даскалови дава съгласие за отдаване под наем на 

явен публичен търг за срок 10 години на помещение за 

търговска дейност /кафе-аперитив/ в читалищна сграда с. 

Братя Даскалови на цена от 110.00 лв. без ДДС месечен 

наем. 

ОбС възлага на кмета на 

Общината да извърши всички 

необходими процедури по 

подготовката и провеждането на 

търга и да подпише договор за 

отдаване под наем със 

спечелилия търга контрагент. 

В процес на 

изпълнение 

№ 287/31.03.2022 г. ОбС Братя Даскалови дава съгласие за отдаване под аренда 
на явен публичен търг за срок 20 стопански години и 
определя първоначална тръжна цена на следните общински 
имоти: 

 Поземлен имот с идентификатор 17717.31.4, с. 

Гранит, начин на трайно ползване: Нива, категория 

на земята 8, на първоначална тръжна цена 15.00 лв. 

на декар годишна арендна вноска;     

 Поземлен имот с идентификатор 22736.40.521, с. 

Долно ново село, начин на трайно ползване: Нива, 

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

 

 

Изпълнено 
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категория на земята 10, на първоначална тръжна цена 

10.00 лв. на декар годишна арендна вноска;  

 Поземлен имот с идентификатор 47305.61.1, с. 

Марково, начин на трайно ползване: Нива, категория 

на земята 9, на първоначална тръжна цена 10.00 лв. 

на декар годишна арендна вноска.    
 

Цената на всички договори за наем и аренда със срок на 
ползване над три години се актуализира през 3 години с 
инфлацията, на база три предходни стопански години, след 
решение на Общински съвет.  

 

 

 На заседание на ОбС Братя Даскалови, проведено на 20.04.2022 г., са приети 17 /седемнадесет/ 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 

№ 289/20.04.2022 г. Общинския съвет Братя Даскалови: 

1.Приема бюджета на община Братя Даскалови за 2022 

г.,  

както следва: 

1.1 По приходите: в размер на 11 487 675 лв.    

            1.2 По разходите: в размер на 11 487 

675 лв.  

2. Дава съгласие кметът на Общината да 

направи предложение до министъра на 

финансите за трансформиране на 371 500 лв. от 

целевата субсидия за капиталови разходи в 

трансфер за финансиране на разходи за 

извършване на неотложни текущи ремонти на 

общински пътища, на улична мрежа и на 

сгради публична общинска собственост;                   

ОбС 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, при 

условие, че не се нарушават стандартите 

за делегираните от държавата дейности и 

няма просрочени задължения в 

съответната делегирана дейност; 

- 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 процес на 

изпълнение 
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3.  Приема Програма за капиталовите разходи 

за 2022 г., в размер на   4 352 127 лв.;   

4. Утвърждава разходите за заплати през 2022 

г., без звената от функция "Образование", 

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, които 

имат 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 3 460 940 лв.; 

9. Одобрява актуализираната бюджетна 

прогноза за местните дейности с показатели за   

2023 година и прогнозни показатели за периода 

2024 г. и 2025 г.;  

10. Определя Второстепенни разпоредители с 

бюджет; 

11. Реши, че Община Братя Даскалови няма да 

поема общински дълг през 2022 г.; 

12. Определя максимален размер на новите 

задължения за разходи, които могат да бъдат 

натрупани през 2022 г., като наличните към 

края на годината разходи не могат да 

надвишават 15 % от средногодишния размер на 

отчетените разходи за последните четири 

години. 

13.Определя максимален размер на 

ангажиментите за разходи, които могат да 

бъдат поети през годината, като наличните в 

края на годината поети ангажименти не могат 

- В разходната част на бюджета за сметка 

на резерва за непредвидени и/или 

неотложни нужди.  

ОбС Братя Даскалови възлага на кмета на 

Общината: 

- Да утвърди бюджетите на 

второстепенните разпоредители с 

бюджет; 

- Да организира разпределението на  

бюджета по тримесечия и да утвърди 

разпределението; 

- Да информира общинския съвет 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. 

ОбС упълномощава кмета на Общината: 

- Да разработва и възлага подготовката 

на общински програми и проекти и да 

кандидатства за финансирането им със 

средства по структурни и други фондове 

на Европейския съюз и на други донори, 

по национални програми и от други 

източници за реализиране на годишните 

цели на общината за изпълнение на 

общинския план за развитие. 

- Да кандидатства за средства от 

централния бюджет и други източници за 
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да надвишават 50% от средногодишния размер 

на отчетените разходи за последните четири 

години. 

14. Определя размера на просрочените 

вземания за 2021 г., които да бъдат събрани 

през 2022 г., в размер 36 402 лв. 

финансиране и за съфинансиране на 

общински програми и проекти. 

- Да приема за сведение Протокола от 

публичното обсъждане на бюджета за 

2022 г.  

№ 293/20.04.2022 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 151 823,97 

лв. (сто петдесет и една хиляди осемстотин 

двадесет и три лева и деветдесет и седем 

стотинки) за обезпечаване на 100 % от заявения 

от Сдружение „МИГ Брезово, Братя Даскалови“ 

размер на авансово плащане за календарната 2022 

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 

ПРСР 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 № РД09-354/25.03.2022 г.   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 водено от общностите местно 

развитие" за календарната 2022 г. 

 

 

ОбС 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 

ПРСР 2014 - 2020 г., 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 

и храните и Заповед № РД09-354/25.03.2022    

на Заместник – министъра на земеделието, 

храните и горите за одобрение на дейности 

и разходи по подмярка 19.4 "Текущи 

разходи и популяризиране на стратегия за 

водено от общностите местно развитие" за 

календарната 2022 г. и да ги представи пред 

ДФ „Земеделие”. 

 

В процес на 

изпълнение 
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№ 297/20.04.2022 г. ОбС Братя Даскалови дава съгласие за промяна 

характера на собствеността на имот с поземлен 

идентификатор 46588.20.72, с. Малко Дряново, 

начин на трайно ползване: за селскостопански, 

горски, ведомствен път, категория на земята: 0 

/нула/, от общинска публична в общинска 

частна собственост. 

ОбС възлага на кмета на Община Братя 

Даскалови да отрази промяната в КККР на 

с. Малко Дряново. 

 Изпълнено 

№ 298/20.04.2022 г. ОбС Братя Даскалови: 

1. Дава съгласие за продажба на имот с поземлен 

идентификатор 46588.20.72, с. Малко Дряново, 

начин на трайно ползване: за селскостопански, 

горски, ведомствен път, категория на земята: 0 

/нула/, на първоначална тръжна цена общо за 

имота в размер на 7 030.00 /Седем хиляди и 

тридесет/ лв. 

2. Определя 30 на сто от постъпленията от 

продажбата на общинския имот да се използват  

за финансиране на основен и текущ ремонт и за 

изграждането на социалната и техническата 

инфраструктура на територията на с. Малко 

Дряново. 

ОбС възлага на кмета на Община Братя 

Даскалови да проведе търга и да сключи 

договор със спечелилия участник. 

 

В процес на 

изпълнение 

№ 299/20.04.2022 г. ОбС Братя Даскалови допълва Програмата за 

управление и разпореждане с имоти - общинска 

собственост за 2022 година на Община Братя 

Даскалови, като включва в точка VІ. 

ОПИСАНИЕ НА ИМОТИТЕ, КОИТО 

ОБЩИНАТА ИМА НАМЕРЕНИЕ ДА 

ПРЕДЛОЖИ ПОД АРЕНДА НА ПУБЛИЧЕН 

ТЪРГ- НОВИ ТОЧКИ: 

4. Поземлен имот с идентификатор 70562.16.8, с. 

Сърневец, местност Горен айкън, площ: 107 531 

кв.м., начин на трайно ползване: нива;  

 

ОбС възлага на кмета на Община Братя 

Даскалови или упълномощено от него лице 

да извърши актуализация на Програмата за 

управление и разпореждане с имоти - 

общинска собственост за 2022 година на 

Община Братя Даскалови. 

 

Изпълнено 
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5. Поземлен имот с идентификатор 70562.17.3, с. 

Сърневец, местност Горен айкън, площ: 6 869 

кв.м., начин на трайно ползване: нива; 

6. Поземлен имот с идентификатор 70562.18.1, с. 

Сърневец, местност Горен айкън, площ: 39 864 

кв.м., начин на трайно ползване: нива;  

7. Поземлен имот с идентификатор 70562.19.1, с. 

Сърневец, местност Горен айкън, площ: 38 136 

кв.м., начин на трайно ползване: нива;  

8. Поземлен имот с идентификатор 70562.20.1, с. 

Сърневец, местност Горен айкън, площ: 44 359 

кв.м., начин на трайно ползване: нива. 

№ 300/20.04.2022 г. ОбС Братя Даскалови: 

1. Дава съгласие за отдаване под аренда на явен 

публичен търг за срок 20 стопански години на 

общински поземлени имоти с идентификатор: 

70562.16.8, 70562.17.3, 70562.18.1, 70562.19.1, 

70562.20.1, с. Сърневец и определя първоначална 

тръжна цена 15.00 лв. на декар годишна арендна 

вноска. 

2. Определя 30% от постъплeнията от наема на 

имотите да се използва от кметския       наместник 

на с. Сърневец за дейности от местно значение. 
3. Цената на всички договори за наем и аренда 
със срок на ползване над три години се 
актуализира през 3 години с инфлацията на база 
три предходни стопански години, след решение 
на Общински съвет.  

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

 

 

Изпълнено 

№ 303/20.04.2022 г. ОбС Братя Даскалови дава съгласие да бъдат 

безвъзмездно прехвърлени в собственост (дарени) 

на Министерството на транспорта 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" 

ОбС упълномощава кмета на Община Братя 

Даскалови да извърши процедурата по     

даряване на имотите. 
 Изпълнено 



12 

 

следните имоти: 

1.УПИ VІІ, кв. 27 – за разполагане на техническа 

инфраструктура  по плана на  с. Черна гора, с 

площ от 1 571 кв.м.; 

2. Имот, пл. № 739 , кв. 99, с площ от 624 кв.м., за 

жп ареал;  

3. Имот, пл. № 740 в кв. 48, с площ от 1 236 кв.м., 

за разполагане техническа инфраструктура. 

 

На заседание на ОбС Братя Даскалови, проведено на 18.05.2022 г., е прието 1 /едно/ решение, което не възлага задължения на 

кмета на Общината. 

 

На заседание на ОбС Братя Даскалови, проведено на 31.05.2022 г., са приети 11 /единадесет/ решения, от които 5 /пет/ 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 

№ 312/31.05.2022 г. ОбС Братя Даскалови допълва Програмата за управление и 

разпореждане с имоти - общинска собственост за 2022 

година на Община Братя Даскалови, като включва в точка  

ІХ. ОПИСАНИЕ НА ИМОТИТЕ, КОИТО ОБЩИНАТА 

ИМА НАМЕРЕНИЕ ДА ПРЕДЛОЖИ ЗА ПРОДАЖБА 

БЕЗ ТЪРГ - НОВА ТОЧКА: 2  

 УПИ ХІ, кв.57, с. Мирово, с площ от 1 015 кв.м.    

 

ОбС възлага на кмета на 

Община Братя Даскалови или 

упълномощено от него лице 

да извърши актуализация на 

Програмата. 

Изпълнено 

№ 314/31.05.2022 г. ОбС Братя Даскалови: 

1. Дава съгласие за продажба на урегулиран поземлен 

имот ХІ в квартал 57 по плана на с. Мирово, с площ 

от 1 015 кв. м. на Атанас Праматаров от с. Калековец; 

2. Определя пазарна цена на имота в размер на  4 060  

/Четири хиляди и шестдесет / лв. без ДДС. 

3. Определя 30% от постъплeнията от продажба на 

имота да се използват от кмета на кметство Мирово 

за изпълнение на дейности от местно значение. 

 

ОбС упълномощава кмета на 

Общината да продаде имота 

на Атанас Праматаров от с. 

Калековец. 

 

Изпълнено 
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№ 315/31.05.2022 г. ОбС Братя Даскалови дава съгласие за разделяне и промяна 

на начина на трайно ползване на поземлен имот с 

идентификатор 10673.500.272, с. Верен, НТП: Изоставена 

орна земя, площ:  13 946 кв. м., съгласно проект за делба на 

два самостоятелно обособени поземлени имотa. Единият дял 

с площ от 7 806 кв. м., с НТП: Храсти, а вторият дял, с площ 

от 6 140 кв. м., с НТП: Етерично-маслодайна култура. 

ОбС упълномощава кмета на 

Общината да предприеме 

действия по процедурата на 

разделяне и смяна на начина 

на трайно ползване на 

имотите. 

 

В процес на 

изпълнение 

№ 316/31.05.2022 г. ОбС Братя Даскалови: 

1. Освобождава Кольо Господинов Колев от длъжността 

Управител на „Тържище с. Плодовитово” ЕООД и го 

освобождава от отговорност, считано от 01.06.2022 г. 

2. Възлага управлението на дружеството на Кольо 

Господинов Колев за срок от 01.06.2022 г. до избор на 

управител. 

3. Утвърждава проект на договор със срок 01.06.2022 г. до 

избор на управител на „Тържище с. Плодовитово” ЕООД. 

 

ОбС възлага на кмета на 

Община Братя Даскалови да 

сключи договор с Кольо 

Господинов Колев със срок от 

01.06.2022 г. до избор на 

управител на Тържището. 

Изпълнено 

№ 317/31.05.2022 г. ОбС Братя Даскалови дава съгласие за отпускане на 

еднократна финансова помощ в размер на 205 (двеста и пет) 

лв. на Мария Андреева от с. Оризово за лечение и 

закупуване на лекарства. 

Средствата да се изплатят от 

бюджета на Община Братя 

Даскалови. 

 

Изпълнено 

 

На заседание на ОбС Братя Даскалови, проведено на 29.06.2022 г., са приети 7 /седем/ 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 

№ 320/29.06.2022 г. ОбС Братя Даскалови дава съгласие за: 

1. Съществуване на паралелки с по-

малко от 10 ученици в СУ „Христо Ботев” с. 

Братя Даскалови през учебната 2022/2023 г.  

2. Съществуване на паралелки с по-

малко от 10 ученици в ОУ „Д-р Петър Берон” 

с. Мирово през учебната 2022/2023 г. 

3. Съществуване на паралелки с по-

ОбС дава съгласие: 

1. За СУ „Христо Ботев” с. Братя Даскалови 

да бъдат осигурени допълнителни средства от 

Общината в размер на 34 330 лв.  

2. За ОУ „Д-р Петър Берон” с. Мирово да 

бъдат осигурени допълнителни средства от 

Общината в размер на 42 912 лв.  

3. За ОУ „П. К. Яворов” с. Гранит да бъдат 

В процес на 

изпълнение 



14 

 

малко от 10 ученици в ОУ „П. К. Яворов” с. 

Гранит през учебната 2022/2023 г. 

4. Съществуване на паралелки с по-

малко от 10 ученици в ОУ „Г. С. Раковски“ с. 

Партизанин през учебната 2022/2023 г. 

 

 

 

 

 

осигурени допълнителни средства от 

Общината в размер на 30 038 лв.  

4. За ОУ „Г. С. Раковски” с. Партизанин да 

бъдат осигурени допълнителни средства от 

Общината в размер на 10 490 лв.  

Решението не се прилага в случай, че 

училището попада в обхвата на чл. 68, ал. 1, 

т. 1 от Наредбата за финансирането на 

институциите в системата на 

предучилищното и училищно образование. 

№ 321/29.06.2022 г. ОбС Братя Даскалови: 

1. РАЗРЕШАВА изработването на Проект за 

подробен устройствен план – План за 

регулация /ПР/ и План за улична регулация 

/ПУР/ за имоти УПИ II-80, УПИ III-80 и 

улица между ОТ 34 и ОТ 162 в кв. 40 по 

плана на село Православ. 

2. ОДОБРЯВА планово-техническо задание 

за изготвяне на Проект за подробен 

устройствен план – План за регулация /ПР/ и 

План за улична регулация  /ПУР/. 

 

ОбС Братя Даскалови възлага на кмета на 

Общината да обяви Решението на 

определените за това места.  

В процес на 

изпълнение 

№ 323/29.06.2022 г. ОбС Братя Даскалови: 

1.  Дава съгласие за отдаване под наем за срок 

5 години на явен публичен търг и определя 

първоначална тръжна цена на имоти и части 

от имоти публична общинска собственост 

/здравни служби/ в селата: Опълченец, 

Партизанин, Горно Белево, Съединение, 

Верен, Найденово, Голям дол, Малко 

Дряново, Горно Ново село, Плодовитово, 

Православ, Братя Даскалови, Мирово, 

Оризово, Черна гора и Гранит. 

2. Определя 30% от постъплeнията от наема 

на имотите да се използват от кметовете и 

кметските наместници по местонахождение 

на обектите за дейности от местно значение. 

 

 

 

 

ОбС упълномощава кмета на Общината да 

проведе търга и да сключи договори с 

контрагентите. 
В процес на 

изпълнение 



15 

 

 


