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             ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БРАТЯ ДАСКАЛОВИ 
 

п.к  6250 с.Братя Даскалови     тел:    04134 / 22-08 

ул. “ Септемврийци “ № 55     E-mail: obs@bratia-daskalovi.com 

 

 

 

 

ДО  

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БРАТЯ ДАСКАЛОВИ 

 

 

 

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА 

 

от Катя Иванова Иванова – председател на Общински съвет - Братя Даскалови 

 

 

Относно: Отчет за дейността на Общински съвет и на неговите комисии за 

периода 30.06.2022 г. – 31.12.2022 г. 

   

 

 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ, 

 

       Настоящият отчет за дейността на Общински съвет Братя Даскалови и неговите 

комисии е изготвен и се внася за разглеждане на основание чл. 27, ал. 6 от ЗМСМА и в 

изпълнение на чл. 14, ал. 1, т. 15 от Правилника за организацията и дейността на 

Общински съвет – Братя Даскалови, неговите комисии и взаимодействието му с 

общинската администрация, мандат 2019-2023г. 

 Като орган на местното самоуправление, Общинският съвет приема решения в рамките 

на своята компетентност при спазване на изискванията на ЗМСМА. Отчетът е преди 

всичко фактологичен и обхваща периода 30.06.2021 г. – 31.12.202 г. 

          Работата на постоянните комисии към Общински съвет Братя Даскалови е 

насочена да подпомага Съвета в решаването на местните проблеми, свързани с 

икономическото развитие, управлението на общинската собственост, въпроси по 

инфраструктурата, социални дейности, образование, култура и други.  През периода, 

който отчитам, постоянните комисии са провели 7 съвместни заседания. 

 През отчетения период Общински съвет Братя Даскалови е провел 6 редовни и 1 

извънредно заседание. Приети са общо 54 решения /Приложение 1/. Заседанията са 

свикани и проведени съгласно ЗМСМА и Правилника за организацията и дейността на 

Общински съвет Братя Даскалови, неговите комисии и взаимодействието му с 

общинската администрация, мандат 2019-2023г.  

      Общинските съветници присъстват на заседанията на Общинския съвет и 

формират кворум, необходим за законното провеждане на заседанията. Последните са 

винаги публични, открити за медиите и обществеността. Поканите за заседанията се 

обявяват в съответствие с реда, начина, сроковете и мястото, уредени в Правилника за 

организацията и дейността на Общински съвет – Братя Даскалови, неговите комисии и 

взаимодействието му с общинската администрация, мандат 2019-2023г. 
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Съгласно чл. 22, ал. 1 от ЗМСМА, актовете на Общински съвет се изпращат на 

кмета на Общината и на областния управител в законовия 7 – дневен срок от 

приемането им. Приетите актове на Общински съвет се изпращат и на Районна 

прокуратура – гр. Чирпан, предвид правомощията й по осъществяване на общ надзор за 

законосъобразност на административните актове.  

Поддържа се официална интернет – страница на Общината с актуална информация, 

която позволява на всички заинтересовани граждани да се информират своевременно за 

предстоящи заседания на Общинския съвет, както и приетите негови решения, които се 

разгласяват на населението и чрез вестник „Чирпански новини”. 

 

 

Във връзка с гореизложеното, предлагам Общински съвет да вземе следното  

 

 

 

РЕШЕНИЕ: 

 

     На основание чл. 21, ал. 1, т. 23, във връзка с чл. 27, ал. 6 от ЗМСМА и  чл. 14, ал. 1, 

т. 15 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Братя 

Даскалови, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, 

мандат 2019-2023г.,  Общински съвет  Братя Даскалови реши: 

 

1. Приема  отчета за дейността на Общински съвет – Братя Даскалови и на 

неговите постоянни комисии за периода 30.06.2022 г. – 31.12.2022 г. съгласно 

Приложение 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вносител: 

            Катя Иванова 

            Председател на Общински съвет - Братя Даскалови 

 

 

 

 

 

Изготвил: 

Марияна Колева 

мл. експерт Технически сътрудник ОбС 
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Приложение 1 

№ по 

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

1 № 325/28.07.2022 г. 

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

комисии за периода 01.01.2022 г. – 30.06.2022 г. съгласно Приложение 1. 

 

2 № 326/28.07.2022 г. 

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

съвет Братя Даскалови за периода 01.01.2022 г. – 30.06.2022 г. 

 

3 № 327/28.07.2022 г. 

Приемане и одобрение на План за интегрирано развитие на Община Братя Даскалови 

за период 2021 - 2027 г. 

 

4 № 328/28.07.2022 г. 

Формиране на самостоятелни и слети паралелки под установения минимум с не по-малко от 10 

ученици за учебната 2022/2023 година. 

 

5 № 329/28.07.2022 г. 

Актуализиране на Списъка на средищните детски градини и училища и Списъка на 

защитените детски градини и защитените училища за учебната 2022/2023 г. 

 

6 № 330/28.07.2022 г. 

Одобряване изработен  ПУП-ПР /План за регулация/ и ПУР /План за улична регулация/ за ОТ 8 

- ОТ 9, ОТ 89 -ОТ 90 - ОТ 91- ОТ 92 - ОТ 93 - ОТ 94, ОТ 88 – ОТ 96 – ОТ 95, ОТ 88 - ОТ 89, ОТ 

96 - ОТ 91 и ОТ 95 - ОТ 275- ОТ 93 и План за регулация /ПР/ за  кв. 35, кв. 34, кв. 33, кв. 22, кв. 

45 и кв. 44 по плана на село Братя Даскалови, одобрен със Заповед № 900 от 3.08.1981 г. на 

кмета на община Братя Даскалови, област  Стара Загора. 

 

7 № 331/28.07.2022 г. 

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

2022 година на Община Братя Даскалови на имот общинска собственост 

 

8 № 332/28.07.2022 г. 

Продажба на урегулиран поземлен имот ІІІ - 116 в квартал 26 по плана на с. Мирово, 

представляващ прилежащ терен - частна общинска собственост към жилищна сграда, 

собственост на Елена Иванова Станчева от с. Мирово, община Братя Даскалови, обл.Стара 

Загора и определяне на продажна цена. 



 
 

 

9 № 333/28.07.2022 г. 

Продажба на урегулиран поземлен имот  ХVІІ-598, кв.85 с. Братя Даскалови представляващ 

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

Атанасова Троева от с. Братя Даскалови, община Братя Даскалови, обл. Стара Загора и 

определяне на продажна цена. 

 

10 № 334/28.07.2022 г. 

Продажба на урегулиран поземлен имот ІV-408 в квартал 71 по плана на с. Оризово, 

представляващ прилежащ терен - частна общинска собственост към жилищна сграда, 

собственост на Георги Димитров Георгиев от гр.Пловдив, община Пловдив, обл.Пловдив и 

определяне на продажна цена. 

 

11 № 335/28.07.2022 г. 

Отдаване под наем на части от имоти и имоти, представляващи общинска земеделска земя и 

полски пътища за една стопанска година без търг -  2022/2023 година във всички населени 

места на община Братя Даскалови. 

 

12 № 336/28.07.2022 г. 

 Прекратяване на съсобственост между Община Братя Даскалови и Петър Иванов Попов от гр. 

 Казанлък чрез продажба на частта на общината в урегулиран поземлен имот ХVII-357, квартал 

 7 по плана на с. Сърневец. 

 

13 № 337/28.07.2022 г. 

Отмяна на Решение № 301 от 20.04.2022 г., взето с Протокол № 31 от 20.04.2022 г. на 

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

жилищата – общинска собственост. 

 

14 № 338/28.07.2022 г. 

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

2022 година на Община Братя Даскалови на имот общинска собственост. 

 

15 № 339/28.07.2022 г. 

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

собственост и определяне на първоначална тръжна цена. 

 

16 № 340/22.08.2022 г. 

Приемане информация за  изпълнение на бюджета на община  Братя Даскалови за 

 първо шестмесечие на 2022 година. 

 

 



 
 

 

17 
№ 341/22.08.2022 г. 

 

Приемане на промени в Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане 

с общинско имущество. 

 

18 № 342/22.08.2022 г. 

Заявка за безлихвен заем от централния бюджет за финансиране на разходи до 

възстановяването им от Държавен фонд "Земеделие" /ДФЗ/ по договор № BG06RDNP001-

19.123-0001-C01 от 29.12.2020 г. по подмярка 7.2 "Инвестиции в създаването, подобряването 

или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура" по Програма за 

развитие на селските райони /ПРСР/ 2014-2020 г. за ПРОЕКТ: "Рехабилитация и реконструкция 

на площи за широко обществено ползване в с. Оризово, с. Черна гора, с. Горно Белево, община 

Братя Даскалови". 

 

19 

 
№ 343/22.08.2022 г. 

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

2022 година на Община Братя Даскалови на имот общинска собственост. 

 

20 № 344/22.08.2022 г. 

Продажба на урегулиран поземлен имот I - 333 в квартал 71 по плана на с. Мирово, 

представляващ прилежащ терен - частна общинска собственост към сграда - изкупвателен 

пункт за селскостопанска продукция, собственост на Виолета Кирова Христозова от гр. Чирпан, 

община Чирпан, обл. Стара Загора и определяне на продажна цена. 

 

21 № 345/22.08.2022 г. 

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

2022 година на Община Братя Даскалови на имот публична общинска собственост в с. Оризово. 

 

22 № 346/22.08.2022 г. 

Отдаване под наем на публичен търг на част от здравна служба с .Оризово – публична 

общинска собственост и определяне на първоначална тръжна цена. 

 

23 № 347/29.09.2022 г. 

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

 отчета за капиталовите разходи, отчета за средствата от Европейския съюз за 2021 

 година. 

24 № 348/29.09.2022 г. 

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

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

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

 Загора. 



 
 

 

25 № 349/29.09.2022 г. 
Ползване на временен безлихвен заем от "Тържище с. Плодовитово" ЕООД 

 

26 № 350/29.09.2022 г. 

Промяна на начина на трайно ползване на имоти с поземлени идентификатори 

06183.1.1, 06183.1.6, 06183.1.7, 06183.1.16, 06183.1.17 и 06183.1.168  по КККР на с. Братя 

Даскалови. 
 

27 

 

№ 351/29.09.2022 г. 

Одобряване на проект за делба на поземлен имот с идентификатор 56811.17.26 – 

общинска публична собственост. 

28 

 
№ 352/29.09.2022 г. 

Отказ за изкупуване на съсобствен имот в с. Оризово. 

29 № 353/29.09.2022 г. 
Отпускане на еднократна финансова помощ на жител на с. Черна гора. 

 

30 № 354/31.10.2022 г. 
Актуализация на  инвестиционната програма на Община Братя Даскалови  за 2022  година. 

 

31 № 355/31.10.2022 г. 

Подаване на проектно предложение по процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна 

финансова помощ BG05SFPR002-2.001 "ГРИЖА В ДОМА" по Програма "Развитие на 

човешките ресурси" (П РЧР) 2021-2027 и възлагане на изпълнението на услугата от общ 

икономически интерес. 

 

32 № 356/31.10.2022 г. 

Приемане на План за действие на Община Братя Даскалови в изпълнение на областната 

стратегия за приобщаване на българските граждани от ромски произход и други граждани в 

уязвимо социално положение, живеещи в сходна на ромите ситуация 2021-2023 г. 

 

33 № 357/31.10.2022 г. 
Актуализиране на членовете в състава на Областния съвет за намаляване на риска от 

бедствия по чл. 64а, ал. 1 от Закона за защита при бедствия. 

34 № 358/31.10.2022 г. 

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

2022 година на Община Братя Даскалови на имот общинска собственост. 

 

35 № 359/31.10.2022 г. 

Продажба на урегулиран поземлен имот ІІ в квартал 80 по плана на с. Опълченец, 

представляващ прилежащ терен - частна общинска собственост към масивна вилна сграда, 

собственост на Рамадан Орхан Махмудов от гр. Пловдив, ул.“Гороцвет“ № 3 и определяне на 

продажна цена. 



 
 

 

36 № 360/31.10.2022 г. 
Отказ за изкупуване на съсобствен имот в с. Гранит. 

 

37 № 361/31.10.2022 г. 
Отпускане на еднократна финансова помощ на жител на с. Партизанин. 

 

38 № 362/30.11.2022 г. 

Откриване нОткриване на процедура за провеждане на избор на управител на общинско  дружество 

„Тържище с. Плодовитово” ЕООД 

 

39 № 363/30.11.2022 г. 

Предоставяне ползването на имоти - полски пътища по реда на чл. 37в, ал.16 от Закона за 

собствеността и ползването на земеделските земи /ЗСПЗЗ/. 

 

40 № 364/30.11.2022 г. 
Утвърждаване на месечни лимити на средствата за заплати на работещите служители в дейност 

 "Общинска администрация" и дейност "Здравен кабинет в детска градина и училище. 
 

41 № 365/30.11.2022 г. 

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

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

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

Загора. 

42 № 366/30.11.2022 г. 

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

за 2022 година на Община Братя Даскалови на имоти общинска собственост. 

 

43 № 367/30.11.2022 г. 

Отдаване  под наем на публичен търг на УПИ І и УПИ ІІ  кв. 54 по плана на с. Мирово и 

определяне на първоначални тръжни наемни цени. 

 

44 № 368/30.11.2022 г. 

Промяна характера на собствеността на поземлен имот с идентификатор № 56811.17.32 

от общинска публична в общинска частна собственост. 

 

45 № 369/30.11.2022 г. 

Продажба на поземлен имот с идентификатор № 56811.17.32 - общинска частна 
собственост. 

 

46 № 370/30.11.2022 г. 

Приема декларация относно инвестиционно намерение за изграждане на кариера за 

добив на варовици от „Агро Ерг“ ЕООД в концесионна площ „Орманите“ на територията на 

село Тюркмен, община Брезово, област Пловдив.  



 
 

 

47 № 371/09.12.2022 г. 

Кандидатстване на Община Братя Даскалови с проектно предложение "Реконструкция и 

рехабилитация на участъци от улици в с. Братя Даскалови, с. Оризово, с. Черна гора, Община 

Братя Даскалови" по процедура чрез подбор № BG06RDNP001-7.017 - Улици „Строителство, 

реконструкция и/или рехабилитация на нови и съществуващи улици и тротоари и съоръженията 

и принадлежностите към тях“по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или 

разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни 

услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програмата за развитие на селските 

райони за периода 2014 – 2020 г. 

 

48 № 372/21.12.2022 г. 
Актуализация на бюджета на Община Братя Даскалови  за 2022 година.  

 

49 № 373/21.12.2022 г. 

Одобряване на план-сметка за необходимите разходи за управление на отпадъците и 

определяне на размера на такса за битови отпадъци в община Братя Даскалови за 2023 г. 

 

50 № 374/21.12.2022 г. 
Приемане на Културния календар на Община Братя Даскалови за 2023 г. 

 

51 № 375/21.12.2022 г. 
Програма за развитие на читалищната дейност в община Братя Даскалови през    2023   г. 

 

52 № 376/21.12.2022 г. 

Подаване на проектни предложения по процедури за предоставяне на безвъзмездна 

финансова помощ BG05SFPR002-2.002 - УКРЕПВАНЕ НА ОБЩИНСКИЯ КАПАЦИТЕТ и 

BG05SFPR002-2.003 - БЪДЕЩЕ ЗА ДЕЦАТА по Програма „Развитие на човешките ресурси” (П 

РЧР) 2021-2027 г. 

 

53 № 377/21.12.2022 г. 
Отказ за изкупуване на съсобствен имот в с. Мирово. 

 

54 № 378/21.12.2022 г. 
Отпускане на еднократна финансова помощ на жител на с. Черна гора. 

 

 


