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ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БРАТЯ ДАСКАЛОВИ, ОБЛАСТ СТАРА ЗАГОРА 

 

 

 

П Р О Т О К О Л                                                                     

№ 10 

 

Днес, 28.06.2016 г. от 9.30 ч. на основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА  в Гербовата 

зала на общинска администрация село Братя Даскалови се проведе десето заседание на 

Общински съвет Братя Даскалови, свикано с Покана № 10 от 22.06.2016 година.  

 

На заседанието присъстваха следните 13 общински съветници: 

 

1. Петко Михайлов Михайлов 

2. Катя Иванова Иванова 

3. Георги Минков Колев 

4. Иван Пенев Пенчев 

5. Стойка Минчева Василева 

6. Силвия  Чавдарова Иванова 

7. Иван Петров Иванов 

8. Таньо Стоянов Стоянов 

9. Никола Вълев Будаков  
             10. Стоян Колев Вълчев 

             11. Спас Запрянов Пеев 

             12. Иван Димитров Жеков 

             13. Радка Стоилова Караджова 

   

На заседанието присъстваха:  

1. Видьо Видев – директор на дирекция „ФСДПИОПД” 

2. Кметове, кметски наместници и гости  

 

Председателят на Общински съвет съобщи, че съветниците са запознати с 

дневния ред и предложи допълнителна точка 11 със следния текст: 

 

„Утвърждаване на изключение от минималната численост на учениците в 

паралелките на ОУ „П. К. Яворов” с. Гранит, община Братя Даскалови за учебната 

2016/2017 г. 

Докладва: Мануела Делчева – зам.-кмет на общината 

 

В гласуването участваха 13 общински съветници, от които със „за” – 13 „против” 

– 0, „ въздържал се” – 0. Приема се. 

 

Стойка Иванова – председател на комисията по „Здравеопазване, социални 

дейности, образование, култура, вероизповедания и спорт” предложи точка 11 да стане 

точка 6 от дневния ред поради сходство с точка 5. 

 

В гласуването участваха 13 общински съветници, от които със „за” – 13 „против” 

– 0, „ въздържал се” – 0. Приема се. 
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 Други предложения и допълнения не се направиха и ОбС прие следния 

 

 

ДНЕВЕН РЕД: 

 

1. Разрешение за изработване на проект за подробен устройствен план ПУП- 

Парцеларен план за Външно ел.захранване на Базова станция PD2553_Veren  в ПИ 504068 

в землището на с. Верен, общ. Братя Даскалови. 

Докладва: Иван Танев – кмет на общината 

 

2. Даване на правомощия на Кмета на Община Братя Даскалови за издаване на 

пълномощни на наематели и арендатори на общински имоти при необходимост от смяна 

на начина на трайно ползване. 

Докладва: Катя Иванова – общински съветник 

 

3. Даване на предварително съгласие за смяна на НТП на наематели и арендатори 

на общински имоти в Община Братя Даскалови при необходимост от такава смяна. 

Докладва: Катя Иванова – общински съветник 

 

4. Даване на съгласие за смяна на НТП на имот № 067047 по КВС на с. Кольо 

Мариново и отдаване под наем. 

Докладва: Катя Иванова – общински съветник 

 

5. Утвърждаване на изключение от минималната численост на учениците в 

паралелките на ОУ „Д-р Петър Берон” с. Мирово и ОУ „Г.С.Раковски” с. Партизанин за 

учебната 2016/2017 г. 

Докладва: Мануела Делчева – зам.-кмет на общината 

 

6. Утвърждаване на изключение от минималната численост на учениците в 

паралелките на ОУ „П. К. Яворов” с. Гранит, община Братя Даскалови за учебната 

2016/2017 г. 

Докладва: Мануела Делчева – зам.-кмет на общината 

 

7. Откриване на процедура за избор на оператор на язовирна стена за възлагане 

стопанисването, поддръжката и експлоатацията на язовири и водоеми-публична общинска 

собственост в село Православ. 

Докладва: Галина Радева – зам.-кмет на общината 

 

8. Придобиване на собственост върху възстановената училищна земя на 

закритите в общината училища – общинска собственост в селата Плодовитово, 

Опълченец, Горно Белево, Голям дол, Марково, Православ, Верен, Медово, Кольо 

Мариново, Горно Ново село, Найденово и Съединение. 

Докладва: Галина Радева – зам.-кмет на общината 

 

9. Разделяне на имот № 073005 по КВС на с. Кольо Мариново ЕКАТТЕ 38100 

на два самостоятелно обособени имота. 

Докладва: Галина Радева – зам.-кмет на общината 

 

10. Даване на предварително съгласие за промяна на предназначението на част 

от полски път, представляващ имот № 000199 по КВС на с. Оризово. 
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Докладва: Галина Радева – зам.-кмет на общината 

 

11.  Урегулиране на УПИ ІХ-538 и УПИ Х-538 в квартал 33, съгласно ПУП на с. 

Оризово чрез продажба на предаваемо място-общинска собственост и определяне на цена. 

Докладва: Галина Радева – зам.-кмет на общината 

 

В гласуването участваха 13 общински съветници, от които със „за” – 13 „против” 

– 0, „ въздържал се” – 0. Приема се. 

 

ТОЧКА ПЪРВА 

 

Разрешение за изработване на проект за подробен устройствен план ПУП- 

Парцеларен план за Външно ел.захранване на Базова станция PD2553_Veren  в ПИ 504068 

в землището на с. Верен, общ. Братя Даскалови. 

Докладва: Иван Танев – кмет на общината 
 

Петко Михайлов – председател на ОбС даде думата на Стоян Вълчев – 

председател на комисията по „Устройство на територията, земеделие, гори и екология”, 

който разясни, че във връзка с подадено заявление № Т-454/30.05.2016 г. от „БТК” ЕАД 

със седалище и адрес на управление гр. София, бул. „Цариградско шосе” № 115и, чрез 

пълномощник Андрей Митков Стоянов с пълномощно рег.№ 303 от 30.07.2014г. за 

допускане на ПУП-Парцеларен план за Външно ел. захранване на Базова станция PD2553_ 

Veren в ПИ 504068 в землището на с.Верен, преминаващо през ПИ № 000015 и ПИ № 

000409 в землището на с.Малък дол, общ.Бр.Даскалови. 

Представено е Техническо задание по реда на чл. 125 и във връзка с чл.124а, ал.7 

от ЗУТ от собственика в качеството на Инвеститор и Писмо от РИОСВ-Стара Загора от 

17.05.2016 г. 

Заявление с вх. № Т-454/ 30.05.2016г. за допускане на устройствена процедура за 

ПУП- Парцеларен план за Външно ел. захранване на Базова станция PD2553_Veren в ПИ 

50468 в землището на с.Верен, преминаващо през ПИ № 000015 и ПИ № 000409 в 

землището на с.Малък дол, общ.Братя Даскалови е разгледано на заседание на ОЕСУТ 

Братя Даскалови, проведен на 14.06.2016г. с Протокол № 5, съгласно т.1, т. 1 от Решението 

на съвета. 

 

Други изказвания не се направиха и ОбС взе следното 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 130 

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, във връзка с чл.109, ал.1, т.3, чл. 110, 

ал.1, т.5, ал.2, във вр. с чл. 125, ал.1 и чл. 124а, ал.1 и ал.7 от ЗУТ, Общински съвет Братя 

Даскалови реши: 

1. Разрешава изработването на ПУП-Парцеларен план за Външно ел. захранване 

на Базова станция PD2553_ Veren в ПИ 50468 в землището на с.Верен, преминаващо през 

ПИ № 000015 и ПИ № 000409, находящи се в землището на с.Малък дол, общ. 

Бр.Даскалови. 

2. Приема представеното Техническо задание от Заявителя – „БТК” ЕАД, в 

качеството си на Ползвател на ПИ 504068, находящ се в землището на с.Верен, общ. 

Бр.Даскалови, съгласно Договор за учредяване право на ползване от 27.01.2015 г., вписан 
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в АВ - имотен регистър с вх. № 1104 от 14.04.2016г. с Министерството на Земеделието и 

храните. 

3. Възлага на Кмета на Община Братя Даскалови да обяви Решението на 

определените за това места в сградата на общината, района на кметството и на интернет 

страницата на общината. 

 

В гласуването участваха 13 общински съветници, от които със „за” – 13, „против” 

– 0, „ въздържал се” – 0. Приема се. 

 

ТОЧКА ВТОРА 
 

Даване на правомощия на Кмета на Община Братя Даскалови за издаване на 

пълномощни на наематели и арендатори на общински имоти при необходимост от смяна 

на начина на трайно ползване . 

Докладва: Катя Иванова – общински съветник 

 

Петко Михайлов – председател на ОбС даде думата на Катя Иванова – 

председател на комисията по „Икономическо  и финансово развитие, европейски 

проекти”, която поясни, че при сключване на част от договорите си за отдаване под наем и 

аренда на общинска земеделска земя, община Братя Даскалови не е включила клауза в 

договорите си, че наемателите и арендаторите на общината имат право да променят 

начина на трайно ползване на наетите и арендованите от тях имоти при възникване на 

такава нужда. При друга част от договорите такава клауза съществува, но това се случва 

след подаване на заявление и решение на Общински съвет персонално за имота и 

наемателя или арендатора. Във връзка с кратките срокове по деклариране на имотите, 

формата им на стопанисване и начина на трайно ползване и правното им основание за 

владеене от собствениците или ползвателите /наематели или арендатори/ на земеделските 

земи, визирани в чл.69 и чл.70 от ППЗСПЗЗ, както и съществуващата правна възможност 

дадена в чл.9, ал.3 от Закона за аренда в земеделието налагат даване на правомощия на 

Кмета на Община Братя Даскалови за издаване на пълномощни на наематели и арендатори 

на общински имоти при необходимост от смяна на начина на трайно ползване. 

 

Други изказвания не се направиха и ОбС взе следното 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 131 

 
1. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл.9, ал.3 от Закона за 

аренда в земеделието и чл. 78а от ППЗСПЗЗ, Общински съвет Братя Даскалови дава 
правомощия на Kмета на Община Братя Даскалови да упълномощава всички наематели и 
арендатори, сключили договори с община Братя Даскалови за наем и аренда на 
земеделска земя до 15.06.2016 година при възникване на нужда от смяна па начина на 
трайно ползване на имота и подаване на писмено заявление с мотивите си за възникналата 
нужда от смяната на начина на трайно ползване. 

 
Гласуваха поименно: 
1. Петко Михайлов Михайлов – „въздържал се” 

2. Катя Иванова Иванова – „за” 

3. Георги Минков Колев – „против” 

4. Иван Пенев Пенчев – „за” 

5. Стойка Минчева Василева – „за” 
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6. Силвия  Чавдарова Иванова – „за” 

7. Иван Петров Иванов – „за” 

8. Таньо Стоянов Стоянов – „за” 

9. Никола Вълев Будаков – „за” 

10. Стоян Колев Вълчев – „за” 

11. Спас Запрянов Пеев – „за” 

12. Иван Димитров Жеков – „за” 

13. Радка Стоилова Караджова – „за” 

 

В гласуването участваха 13 общински съветници, от които със „за” – 11, „против” 

– 1, „ въздържал се” – 1. Приема се. 

 

ТОЧКА ТРЕТА 

 

Даване на предварително съгласие за смяна на НТП на наематели и арендатори на 

общински имоти в Община Братя Даскалови при необходимост от такава смяна. 

Докладва: Катя Иванова – общински съветник 

 

Петко Михайлов – председател на ОбС даде думата на Катя Иванова – 

председател на комисията по „Икономическо  и финансово развитие, европейски 

проекти”, която разясни, че при сключване на част от договорите си за отдаване под наем 

и аренда на общинска земеделска земя, община Братя Даскалови не е включила клауза в 

договорите си, че наемателите и арендаторите на общината имат право да променят 

начина на трайно ползване на наетите и арендованите от тях имоти при възникване на 

такава нужда. При друга част от договорите такава клауза съществува, но това се случва 

след подаване на заявление и решение на Общински съвет персонално за имота и 

наемателя или арендатора. Във връзка с кратките срокове по деклариране на имотите, 

формата им на стопанисване и начина на трайно ползване и правното им основание за 

владеене от собствениците или ползвателите /наематели или арендатори/ на земеделските 

земи, визирани в чл.69 и чл.70 от ППЗСПЗЗ, както и съществуващата правна възможност, 

дадена в чл.9, ал.3 от Закона за аренда в земеделието се предлага Общински съвет да даде 
предварително съгласие за смяна на НТП. 

 

Други изказвания не се направиха и ОбС взе следното 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 132 

 

1. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл.9, ал.3 от Закона за 

аренда в земеделието и чл.78а от ППЗСПЗЗ, Общински съвет Братя Даскалови дава 

съгласието си при сключен договор за отдаване под наем или аренда на общинска 

земеделска земя след 15.06.2016 година, чрез провеждане на публичен търг или без търг 

по реда на чл.24а, ал.6, т. 1 от ЗСПЗЗ, във връзка с чл.б, ал. 1 от Наредбата за стопанисване 

и управление на земеделските земи от ОПФ на Община Братя Даскалови, наемателите или 

арендаторите на Община Братя Даскалови при възникване на нужда от смяна на начина на 

трайно ползване на имота и подаване на писмено заявление до кмета на Община Братя 

Даскалови с мотивите си за възникналата нужда да извършват смяна на НТП без изрично 

упълномощаване. 

 

Гласуваха поименно: 
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1. Петко Михайлов Михайлов – „въздържал се” 

2. Катя Иванова Иванова – „за” 

3. Георги Минков Колев – „против” 

4. Иван Пенев Пенчев – „за” 

5. Стойка Минчева Василева – „за” 

6. Силвия  Чавдарова Иванова – „за” 

7. Иван Петров Иванов – „за” 

8. Таньо Стоянов Стоянов – „за” 

9. Никола Вълев Будаков – „за” 

10. Стоян Колев Вълчев – „за” 

11. Спас Запрянов Пеев – „за” 

12. Иван Димитров Жеков – „за” 

13. Радка Стоилова Караджова – „за” 

 

В гласуването участваха 13 общински съветници, от които със „за” – 11, „против” 

– 1, „ въздържал се” – 1. Приема се. 

 

ТОЧКА ЧЕТВЪРТА 
 

Даване на съгласие за смяна на НТП на имот № 064047 по КВС на с. Кольо 

Мариново и отдаване под наем. 

Докладва: Катя Иванова – общински съветник 

 

Петко Михайлов – председател на ОбС даде думата на Катя Иванова – 

председател на комисията по „Икономическо  и финансово развитие, европейски 

проекти”, която каза, че Община Братя Даскалови е собственик на имот № 064047 - Нива 

от IV-та категория с площ от 3.000 дка в местността „Речица” по КВС на Кольо Мариново. 

Имотът е отдаден под наем на Петър Георгиев Мандалов от гр.Чирпан. Договорът му с 

община Братя Даскалови изтича на 01.10.2016 година. В имота има създадена етерично 

маслодайна култура - лавандула. Постъпило е искане от господин Мандалов за промяна на 

начина на трайно ползване на имота и сключване на договор за наем за 10 години, тъй 

като насаждението още плододава. 

 

Петко Михайлов – председател на ОбсС поясни, че в заявлението на г-н 

Мандалов не е отразено, че иска смяна на НТП. 

 

Катя Иванова – общински съветник поясни, че в първият протокол имота се 

трасира за обособяване на граници, а във втория се пише вида на засадената култура. 

 

Други изказвания не се направиха и ОбС взе следното 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 133 

 

1. На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, Общински съвет Братя Даскалови 

дава съгласието си на Петър Георгиев Мандалов от гр.Чирпан да смени начина на трайно 

ползване на имот № 064047 - Нива от IV-та категория с площ от 3.000 дка в местността 

„Речица” по КВС на Кольо Мариново от „нива” в „етерично маслодайна култура – 

лавандула”, като всички разходи по смяна на НТП са за негова сметка. 
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2. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.24а, ал.6, т. 1 от ЗСПЗЗ, във връзка 

с чл.б, ал. 1 от Наредбата за стопанисване и управление на земеделските земи от ОПФ на 

Община Братя Даскалови, Общински съвет дава съгласието си за предоставяне под наем 

без търг на имот № 064047 - Нива от IV-та категория с площ от 3.000 дка в местността 

„Речица” по КВС на Кольо Мариново за срок 10 години на Петър Георгиев Мандалов от 

гр.Чирпан. 

3. Упълномощава кмета на общината да издаде пълномощно на Петър Георгиев 

Мандалов от гр.Чирпан да смени начина на трайно ползване и след смяната на НТП да 

сключи договор с контрагента. 
 

 

 

Гласуваха поименно: 

1. Петко Михайлов Михайлов – „въздържал се” 

2. Катя Иванова Иванова – „за” 

3. Георги Минков Колев – „за” 

4. Иван Пенев Пенчев – „за” 

5. Стойка Минчева Василева – „за” 

6. Силвия  Чавдарова Иванова – „за” 

7. Иван Петров Иванов – „за” 

8. Таньо Стоянов Стоянов – „за” 

9. Никола Вълев Будаков – „за” 

10. Стоян Колев Вълчев – „за” 

11. Спас Запрянов Пеев – „за” 

12. Иван Димитров Жеков – „за” 

13. Радка Стоилова Караджова – „за” 

 

В гласуването участваха 13 общински съветници, от които със „за” – 12, „против” 

– 0, „ въздържал се” – 1. Приема се. 

 

ТОЧКА ПЕТА 
 

Утвърждаване на изключение от минималната численост на учениците в 

паралелките на ОУ „Д-р Петър Берон” с. Мирово и ОУ „Г.С.Раковски” с. Партизанин за 

учебната 2016/2017 г. 

Докладва: Мануела Делчева – зам.-кмет на общината 

 

Петко Михайлов – председател на ОбС даде думата на Стойка Минчева Василева 

– председател на комисията по „Здравеопазване, социални дейности, образование, 

култура, вероизповедания и спорт”, която поясни, че съгласно чл. 11а, ал. 1 от Наредба за 

изменение и допълнение на Наредба № 7 от 29.12.2000 г. на МОН за определяне броя на 

учениците в паралелките и в групите на училищата, детските градини и обслужващите 

звена /ДВ, бр. 27 от 11.03.2008 г. , изм. в ДВ, бр. 17 от 28.02.2012 г./, а именно: 

самостоятелна или слята от два класа паралелка с по-малко от 10 ученици в 

общообразователни училища, може да бъде формирана в особени случаи след разрешение 

на началника на регионалния инспекторат по образованието, ако са осигурени 

допълнителни средства за обезпечаване на учебния процес извън определените по единни 

разходни стандарти за съответната дейност, изчислени по реда на чл. 11, ал. 2, 3 и 4.  

Съгласно чл. 11а, ал. 2 за училищата, за които министърът на образованието и 

науката не е първостепенен разпоредител с бюджетни кредити, разрешението по ал. 1 се 

издава по мотивирано искане на съответния разпоредител с бюджетни кредити. 
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Съгласно чл. 11а, ал. 3 към искането се прилага решение на общински съвет за 

осигуряване на допълнителни средства по ал. 1. 

Постъпила е докладна записка от Валентина Драганова Паунова – директор на 

ОУ „Д-р Петър Берон” с. Мирово. В училището има самостоятелна и слети паралелки от 

два класа,  както следва: ІI - ІІI клас със 7 /седем/ ученика, VІІІ клас самостоятелна 

паралелка с  6/шест/ ученика. 

Необходимите допълнителни средства за обезпечаване на учебния процес са в 

размер на 5 848 лв. /пет хиляди, осемстотин четиредесет и осем лева/. 

Постъпила е докладна записка от Димитър Димитров – директор на ОУ 

„Г.С.Раковски” с.Партизанин. В училището има слята паралелка,  както следва: І - ІІ клас с 

8 /осем/ ученици,  

Необходимите допълнителни средства за обезпечаване на учебния процес са в 

размер на 1 835 лв. /хиляда осемстотин тридесет и пет лева/. 

 

Иван Жеков – общински съветник каза, че никой няма волята да закрива училища 

и допълни, че е необходимо повишаване качеството на обучение. Отправи следните два 

въпроса: 

1. Защо не са публикувани отчетите на училищата? 

2. Защо общината ще дофинансира училището в с. Мирово, след като има голям 

преходен остатък? 

 

Госпожа Паунова - директор на ОУ „Д-р Петър Берон” с. Мирово поясни, че 

преходния остатък е свързан със собствеността на училището, приходите са от наем на 

училищната земя и се използват за издръжка на училището. Сградата на училището е 

стара, което налага извършване на частични ремонти всяка година, за да се създадат 

безопасни условия за учениците и персонала.  

  

Петко Михайлов – председател на ОбС  допълни, че училищата са на делегиран 

бюджет и е налице демографски срив – с всяка изминала година децата намаляват. 

 

Други изказвания не се направиха и ОбС взе следното 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 134 

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА,  във връзка с чл.17, ал.1, т.3 от 

ЗМСМА и във връзка с чл. 11а от  Наредбата за изменение и допълнение на Наредба № 7 

от 29.12.2000 г. на МОМН за определяне броя на учениците в паралелките и в групите на 

училищата, детските градини и обслужващите звена /ДВ, бр. 27 от 2008 г., изм. -ДВ, бр. 17 

от 28.02.2012 г., Общински съвет Братя Даскалови реши: 

 

1. Дава съгласие за съществуване на паралелки с по-малко от 10 ученици в ОУ 

„Д-р Петър Берон” с. Мирово през учебната 2016/2017 година, както следва: една 

самостоятелна паралелка – VIII клас с 6 /шест/ ученици и една слята паралелка: ІI - IІІ клас 

със 7 /седем/ ученици.  

2. За ОУ „Д-р Петър Берон” с. Мирово да бъдат осигурени допълнителни средства 

от общината за обезпечаване на учебния процес извън определените по единни разходни 

стандарти за съответната дейност, изчислени по реда на чл. 11, ал. 2, 3 и 4 от Наредбата за 

изменение и допълнение на Наредба № 7 от 29.12.2000 г. за определяне броя на учениците 

в паралелките и в групите на училищата, детските градини и обслужващите звена, ДВ,  бр. 
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27 от 2008 г. , изм. – ДВ, бр. 17 от 28.02.2012 г. в размер на 5 848 лв. / пет хиляди, 

осемстотин четиредесет и осем лева/. 

3. Дава съгласие за съществуване на самостоятелни паралелки с по-малко от 10 

ученици в ОУ „Г.С.Раковски” с.Партизанин през учебната 2016/2017 година, както следва: 

І - ІІ клас с 8 /осем/ ученици.  

4. За ОУ „Г.С.Раковски” с.Партизанин да бъдат осигурени допълнителни средства 

от общината за обезпечаване на учебния процес извън определените по единни разходни 

стандарти за съответната дейност, изчислени по реда на чл. 11, ал. 2, 3 и 4 от Наредбата за 

изменение и допълнение на Наредба № 7 от 29.12.2000 г. за определяне броя на учениците 

в паралелките и в групите на училищата, детските градини и обслужващите звена, ДВ,  бр. 

27 от 2008 г. , изм. – ДВ, бр. 17 от 28.02.2012 г. в размер на 1 835 лв. / хиляда осемстотин 

тридесет и пет лева/. 

 

В гласуването участваха 13 общински съветници, от които със „за” – 13, „против” 

– 0, „ въздържал се” – 0. Приема се. 

 

ТОЧКА ШЕСТА 

 

Утвърждаване на изключение от минималната численост на учениците в 

паралелките на ОУ „П. К. Яворов” с. Гранит, община Братя Даскалови за учебната 

2016/2017 г. 

Докладва: Мануела Делчева – зам.-кмет на общината 

 

Петко Михайлов – председател на ОбС даде думата на Стойка Минчева Василева 

– председател на комисията по „Здравеопазване, социални дейности, образование, 

култура, вероизповедания и спорт”, която разясни, че съгласно чл. 11а, ал. 1 от Наредба за 

изменение и допълнение на Наредба № 7 от 29.12.2000 г. на МОМН за определяне броя на 

учениците в паралелките и в групите на училищата, детските градини и обслужващите 

звена /ДВ, бр. 27 от 11.03.2008 г. , изм. в ДВ, бр. 17 от 28.02.2012 г./, а именно: 

самостоятелна или слята от два класа паралелка с по-малко от 10 ученици в 

общообразователни училища, може да бъде формирана в особени случаи след разрешение 

на началника на регионалния инспекторат по образованието, ако са осигурени 

допълнителни средства за обезпечаване на учебния процес извън определените по единни 

разходни стандарти за съответната дейност, изчислени по реда на чл. 11, ал. 2, 3 и 4.  

Съгласно чл. 11а, ал. 2 за училищата, за които министърът на образованието и 

науката не е първостепенен разпоредител с бюджетни кредити, разрешението по ал. 1 се 

издава по мотивирано искане на съответния разпоредител с бюджетни кредити. 

Съгласно чл. 11а, ал. 3 към искането се прилага решение на общински съвет за 

осигуряване на допълнителни средства по ал. 1. 

Постъпила е докладна записка от Сребка Недева Проданова – директор на ОУ „П. 

К. Яворов” с. Гранит. В училището има слята паралелка от ученици от V и VІ клас, като 

техният брой е 9 /девет/. 

Необходимите допълнителни средства за обезпечаване на учебния процес са в 

размер на 2 064 лв. /две хиляди и шестдесет и четири лева/. 

 

Други изказвания не се направиха и ОбС взе следното 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 135 
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На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, във връзка с чл. 17, ал. 1, т. 3 от 

ЗМСМА и с чл. 11а от  Наредбата за изменение и допълнение на Наредба № 7 от 

29.12.2000 г. на МОМН за определяне броя на учениците в паралелките и в групите на 

училищата, детските градини и обслужващите звена /ДВ, бр. 27 от 2008 г., изм. -ДВ, бр. 17 

от 28.02.2012 г. Общински съвет Братя Даскалови реши: 

 

1. Дава съгласие за съществуване на паралелка с по-малко от 10 ученици в ОУ 

„П. К. Яворов” с. Гранит през учебната 2016/2017 година,  а именно: една слята паралелка 

от ученици от V и VІ клас, като техният брой е 9 /девет/. 

 

2. Да бъдат осигурени допълнителни средства от общината за обезпечаване на 

учебния процес извън определените по единни разходни стандарти за съответната 

дейност, изчислени по реда на чл. 11, ал. 2, 3 и 4 от Наредбата за изменение и допълнение 

на Наредба № 7 от 29.12.2000 г. за определяне броя на учениците в паралелките и в 

групите на училищата, детските градини и обслужващите звена, ДВ,  бр. 27 от 2008 г. , 

изм. – ДВ, бр. 17 от 28.02.2012 г. в размер на 2 064 лв. /две хиляди и шестдесет и четири 

лева/. 

 

В гласуването участваха 13 общински съветници, от които със „за” – 13, „против” 

– 0, „ въздържал се” – 0. Приема се. 

 

ТОЧКА СЕДМА 

 

Откриване на процедура за избор на оператор на язовирна стена за възлагане 

стопанисването, поддръжката и експлоатацията на язовири и водоеми-публична общинска 

собственост в село Православ. 

Докладва: Галина Радева – зам.-кмет на общината 

 

Петко Михайлов – председател на ОбС даде думата на Стоян Вълчев – 

председател на комисията по „Устройство на територията, земеделие, гори и екология”, 

който разясни, че Община Братя Даскалови е собственик на имот № 500169 - Язовир с 

площ от 123.540 дка по КВС на с.Православ, съгласно АПОС № 72/23.06.2000 година. 

Язовирът не е отдаван под наем вече повече от 6 години, тъй като имаше предприета 

процедура по регистрация на водно сдружение. За посочените години това не се е случило 

и общината направи ново искане за отдаването му под наем по реда на Закона за 

сдруженията за напояване. Получи становище - съгласие с Вх. № 07-275/11.05.2016 година 

от дирекция „Хидромелиорации” при Министерство на земеделието и храните за отдаване 

под наем на посоченият язовир в с.Православ с цел доброто му стопанисване и правилна 

експлоатация, съгласно Закона за водите и съпътстващите го промени за избор на 

оператор на язовирна стена, съгласно изискванията на §12, точка 2 от Преходни и 

заключителни разпоредби към Закон за изменение и допълнение на Закон за водите /ДВ. 

бр.58/ 31.07.2015 год./ 

Господин Вълчев попита колко години язовира не е отдаван под наем, какво 

значи повече от шест години – 10, 20, колко? Защо не присъстват заместник-кметовете да 

внесат разяснения по докладната, „неприятно е” – допълни той. 

 

Други изказвания не се направиха и ОбС взе следното 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 136 
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На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с §1, точка 2 от Преходни и 

заключителни разпоредби към Закон за изменение и допълнение на Закон за водите /ДВ. 

бр.58/ 31.07.2015 год./, Общински съвет с.Братя Даскалови реши: 

 

I. Открива процедура за избор на оператор на язовирна стена за възлагане 

стопанисването, поддръжката и експлоатацията чрез предоставяне под наем на язовир - 

публична общинска собственост: 

1. Язовир имот № 500169 от КВС на с.Православ, ЕКАТТЕ 58075. НТП: язовир, 

площ на имота: 123,540 дка, при граници и съседи: Изток - Имот № 500410, Запад - Имот 

№ 500438,Север - Имот № 500168 и Юг - Имот № № 500059, АПОС № 72/23.06.2000 год., 

вписан в Агенция по вписванията гр.Чирпан. 

ІІ. Избора на оператор да се осъществи чрез провеждане на публичен търг с 

явно наддаване по реда на глава осма от НРПУРОИ „Провеждане на публичен търг и 

публично оповестен конкурс за отдаване под наем и разпореждане с общинско 

имущество”. 

ІІІ. Определя начална тръжна цена за всеки отделен обект, описан в т.1 от 

настоящото решение в размер на 10.00 /десет/ лева на декар без ДДС годишен наем. 

ІV. Определя срок на договора за избор на оператор за възлагане 

стопанисването, поддръжката и експлоатацията на язовирите /язовирните стени/ -10 

/десет/ години. 

V. Определя депозит за участие в търга - 500.00 петстотин/ лева за всеки отделен 

обект. 

VІ. Специфични условия към участниците в търга: 

- участниците в търга да бъдат физическо лице-хидроспециалист или юридическо 

лице, което разполага със служител хидроспециалист за осъществяване на дейностите по 

стопанисване, поддържане и есксплоатация на язовирни стени и на съоръженията към тях, 

възложени му от община Братя Даскалови 

VІІ. Определя следните договорни условия: 

7.1 След подписване на договора за избор на оператор на язовирна стена, същият 

се задължава съгласно чл.50, ал.3, т.1 от Закон за водите да се снабди с разрешително за 

ползване на воден обект, което се издава от кмета на община Братя Даскалови. 

7.2 Операторът на язовирната стена се задължава да спазва изискванията на 

Наредба 13 за условията и реда за осъществяване на техническа експлоатация на 

язовирните стени и съоръженията към тях, приета с ДВ. бр.17 от 2004 год./ както и 

Правилник за правилна и безопасна експлоатация и поддържане на съоръженията от 

хидромелиоративната инфраструктура, приет с ДВ. бр.97 от 02.11.2004 год. 

7.3 Операторът на язовирната стена се задължава да спазва нормативните актове 

по опазване на околната среда с цел опазване на водния ресурс и на екосъобразното и 

рационалното му използване, санитарно-хигиенните и ветеринарно-медицинските 

изисквания. 

7.4 Операторът на язовирната стена се задължава да поеме за своя сметка 

разходите по други мероприятия за изпълнение на предписания от специализираните 

контролни органи, свързани с обезопасяването и сигурността на язовира. 

VІІІ. Делигира право на кмета на общината да извърши необходимите действия 

по провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем имот № 500169 по 

КВС на с.Православ. 

ІХ. Упълномощава Кмета на Общината да сключи договор със спечелилият търга 

участник. 
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Гласуваха поименно: 

1. Петко Михайлов Михайлов – „за” 

2. Катя Иванова Иванова – „за” 

3. Георги Минков Колев – „за” 

4. Иван Пенев Пенчев – „за” 

5. Стойка Минчева Василева – „за” 

6. Силвия  Чавдарова Иванова – „за” 

7. Иван Петров Иванов – „за” 

8. Таньо Стоянов Стоянов – „за” 

9. Никола Вълев Будаков – „за” 

10. Стоян Колев Вълчев – „въздържал се” 

11. Спас Запрянов Пеев – „за” 

12. Иван Димитров Жеков – „въздържал се” 

13. Радка Стоилова Караджова – „за” 

 

В гласуването участваха 13 общински съветници, от които със „за” – 11, „против” 

– 0, „ въздържал се” – 2. Приема се. 

 

ТОЧКА ОСМА 

 
Придобиване на собственост върху възстановената училищната земя на закритите 

в Общината училища - общинска собственост в селата Плодовитово, Опълченец, Горно 

Белево, Голям дол, Марково, Православ, Верен, Медово, Кольо Мариново, Горно Ново 

село, Найденово и Съединение. 

Докладва: Галина Радева – зам.-кмет на общината 

 

Петко Михайлов – председател на ОбС даде думата на Стоян Вълчев – 

председател на комисията по „Устройство на територията, земеделие, гори и екология”, 

който разясни, че собствеността на земеделската земя на закритите училища, находящи се 

на територията на община Братя Даскалови в селата: Плодовитово, Опълченец, Горно 

Белево, Голям дол, Марково, Православ, Верен, Медово, Кольо Мариново, Горно Ново 

село, Найденово и Съединение е възстановена с решение на Поземлена комисия Братя 

Даскалови в периода 1995 - 1998 година. С изключение на училищата в селата 

Плодовитово и Найденово, всички останали училища са закрити преди възстановяването 

на земеделската земя и преди приемане на ЗСПЗЗ. От възстановяването им до настоящият 

момент са изминали повече от 10 години. Община Братя Даскалови стопанисва и 

управлява тези имоти, които са общинска собственост поради несъществуващо 

юридическо лице към датата на възстановяване на собствеността. При закриване на 

училищата в селата Плодовитово и Найденово, през 2005 година и 2007 година с Решение 

№ 266/10.05.2007 г. и Решение № 104/23.03.2005 година на Общинския съвет не е посочен 

правоприемник на имуществото, поради което такъв се явява общината. 

 

Катя Иванова – общински съветник поясни, че докладната записка се внася 

поради факта, че в ОС Земеделие възстановената земя на училищата като име на 

собственик излиза училището, а вида е общинска-частна, т. е. няма връзка и наемателите и 

арендаторите не могат да ги заявят за субсидии. Законът е казал, че когато училището не 

съществува, земята преминава към общината – допълни  г-жа Иванова. 

 

Други изказвания не се направиха и ОбС взе следното 
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Р Е Ш Е Н И Е 

№ 137 

 

І. На основание чл.21, ал. 1, т.8 от ЗМСМА, чл.34, ал.1 от ЗОС, във връзка с чл.45, 

ал.2 от Закона за народната просвета, Общински съвет Братя Даскалови дава съгласието си 

за придобиване в собственост на следните недвижими имоти:  

 

1. Имот № 012008 - Нива от IV-та категория в местността „Водоема” с площ от 

28.499 дка - с.Плодовитово при граници: Изток - имот № 012009 – Нива, Запад - имот № 

012032 и имот № 012033 – Ниви, Север - имот № 012019 - Напоителен канал, Юг - имот № 

012024 - Полски път. 

 

2. Имот № 006002 - Нива от V-та категория в местността „Горни чаири” с площ от 

24.314 дка с.Опълченец при граници: Изток - Имот № 006003 – Нива, Запад - Имот № 

006001 – Нива, Север - Имот № 000029 - Полски път, Юг - Имоти № 006021.№006032 - 

Ниви. 

 

3. Имот № 010008 - Др.селскост. терит. от V-та категория в местността .. 

„Балталъка” с площ от 6.644 дка с.Опълченец при граници: Изток - Имот № 010009 – 

Нива, Запад - Имот № 010047 – Нива, Север - Имоти № 010044 - Нива, Юг - Имоти № 

010047 - Нива. 

 

4. Имот № 010009 - Нива от V-та категория в местността „Балталъка” с площ от 

1.018 дка с.Опълченец при граници: Изток – Имот № 000244 - Пасище.мера, Запад - Имот 

№ 010008 - Др.селскост.територия, Север - Имот № 010044 – Нива, Юг - Имот № 010047 - 

Нива. 

 

5. Имот № 010011 - Др.селскост. терит. от V-та категория в местността  

„Балталъка” с площ от 5.982 дка с.Опълченец при граници: Изток - Имот № 010048 – 

Нива, Запад - Имоти № 000046 - Полски път и № 010048 - Нива, Север - Имот № 010046 – 

Нива, Юг - Имот № 010048 - Нива. 

 

6. Имот № 063110 - Залесена горска терит.. в местността  „Чингиля" с площ от 

5.982 дка с.Опълченец при грацици: Изток - Имот № 063077 - Залесена територия, Запад - 

Имот № 063109 - Залесена територия, Север - Имоти № 063082. №063083, №063085 и 

№063086 - Залесени територии, Юг - Имоти № 063111, № 063112, № 063114,  № 063115,  

№ 063116 - Залесени територии и имот № 000065 - Полски път. 

 

7. Имот № 014024 - Нива от IV-та категория в местността „Дворищата” с площ от 

0.901 дка с.Горно Белево при граници: Изток - Имот № 014023 – Нива, Запад - Имот № 

014025 – Нива, Север - Имот № 014043 - Полски път, Юг - Имот № 014027 и №014028 9 - 

Ниви. 

 

8. Имот № 029019 - Нива от IV-та категория в местността „Големият Бозалък” с 

площ от 69.098 дка с.Горно Белево при граници: Изток - Имот № 029020 – Нива, Запад- 

Имот № 029018 – Нива, Север - Имот № 029008, № 029009, № 029010, № 029011, Юг - 

Имот № 029038 - Полски път. 

 

9. Имот № 000299- Пасище с храсти от ІХ-га категория в местността „Казлача” с 

площ от 53.861 дка с. Голям дол в землището на с.Малък дол при граници: Север - Имоти 
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№ 000148-Канал и № 000314 - Др.селскостоп.терит., Изток - Имоти № 000127 - Канал и № 

000298 - Залесено пасище, Юг - Имот № 000140 - Канал и Запад - Имоти № 000464 - 

Пасище с храсти, № 000145 – Канал, № 000297 - Изоставена нива, № 000300 - 

Арх.пам.култ.,  № 037062 - Полски път. 

 

10. Имот № 001002 - Изоставена нива от VІ-та категория в местността  „Кайряка” 

с площ от 71.138 дка с.Голям дол в землището на с.Малък дол при граници: Север - Имот 

№ 000014 - Полски път, Изток - Имоти № 001009 и № 001010 - Ниви, Юг - Имоти № 

000412 - Дере и № 000414 - Пасище с храсти, Запад - Имоти № 001001 - Изоставена нива и 

№ 000413 - Др.серскостоп.терит. 

 

11. Имот № 057005 - Индуст.култура от IX-та категория в местността „Уч. Ниви” 

с площ от 18.468 дка с.Марково при граници: Изток - имоти № 000379 - Полски път, Запад 

- имот № 000380 - Полски път и № 000229 - Пасище.мера, Север - имоти № 000221 - 

Иглолистна гора и № 057004 - Индустриална култура, Юг - имот № 000221 - Иглолистна 

гора. 

 

12. Имот № 058001 - Индуст.култура от IX-та категория в местността „Уч. Ниви” 

с площ от 1 5.337 дка с.Марково при граници: Изток - имоти № 058002 - Нива и № 000232 

- Пасище.мера, Запад - имот № 000379 - Полски път, Север - имот № 000252 – 

Пасище,мера, Юг - Землищна граница. 
 

13. Имот № 058002 - Нива от IX-та категория в местността „Уч. 
Ниви” с площ от 30.484 дка с.Марково при граници: Изток - имот № 000236 
- Пасище с храсти, Запад - имот № 058001 - Индустриална култура, Север 
- имоти № 000232 - Пасище, мера, Юг - Землищна границ. 

14. Имот № 059001- Нива 1.907дка от Х-та категория и 36.245 дка 
от IX-та категория местността „Уч. Ниви” с. Марково при граници: Изток - 
имот № 000236 - Пасище с храсти, Запад - имот № 058001 - Индустриална 
култура, Север - имоти № 000236 - Пасище с храсти и № 000252 – Пасище, 
мера, Юг - имот № 000232 – Пасище, мера. 

15. Имот № 060001- Нива от Х-та категория 4.472 дка и от IX-та 
категория 14.972 дка в местността „Кайряка" с.Марково при граници: Изток 
- имот № 000237 - Пасище с храсти, Запад - имот № 000236 - Пасище с 
храсти, Север - имоти № 000252 – Пасище, мера, Юг - имот № 000235 –
Дере. 

16. Имот № 061001 - Нива от Х-та категория 17.714 дка и от IX-та 
категория 100.382 дка в местността „Кайряка” с.Марково при граници: 
Изток - имот № 000002 - Жилищна територия, Запад - имот № 000429 - 
Отводнителен канал, Север - имоти № 000252 – Пасище,мера и № 000237 - 
Пасище, Юг - имот № 000239 - Изоставена нива. 

17. Имот № 002026 - Храсти от IX-та категория в местността 
„Дългата поляна” с площ от 7.515 дка с.Православ при граници: Изток - 
Имот № 500071 - Полски път, Запад - Имот № 500072 - Полски път, Север 
- Имот № 500071 и № 500072 - Полски пътища се пресичат, Юг - Имот № 
500071 и № 500072 - Полски пътища се пресичат. 

18. Имот № 011026 – Пасище,мера от V-та категория в местността 
„Бахчаванова чешма” с площ от 40.772 дка с.Православ при граници: Север 
- Имоти № 005068 - Полски път и № 500054 - Дере.овраг.яма, Изток - 
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Имот № 500095 - Горски път, Юг - Имот № 012001 - Изоставена нива, 
Запад - Имот № 500054 - Дере.овраг.яма. 

19. Имот № 011027- Нива от V-та категория в местността 
„Бахчаванова чешма” с площ от 5.978 дка с.Православ при граници: Север - 
Имот № 500095 - Горски път, Изток - Имоти № 500355 - Друго трайно 
насаждение,  № 011028 – Пасище, мера и № 500354 - Храсти, Юг - Имоти № 
011001 и № 011002 - Ниви, Запад - Имоти № 500095 - Горски път. 

20. Имот № 013181 - Изоставена нива от IV-та категория в 
местността „Байлъка севе” с площ от 8.950 дка с.Православ при граници: 
Север - Имот № 500080 - Полски път, Изток - Имот № 013135, Юг - Имот 
№ 013124, Запад - Имот № 500085 - Полски път. 

21. Имот № 014172 - Лозе от IV-та категория в местността „Копака” 
с площ от 27.000 дка с.Православ при граници: Север - Имот № 014171, 
Изток - Имот № 013178 - Полски път, Юг - Имот № 01 5173, Запад - Имот 
№ 0141 87 - Полски път. 

22.  Имот № 018037 - Нива от IV-та категория в местността 
„Каишдере” с площ от 24.900 дка с.Верен при граници: Изток - имоти № 
018040, № 018039 и № 018038 - Ниви, Запад - имот № 500151 - Полски 
път, Север - имоти № 018030- Нива, Юг – имот № 500151 - Полски път. 

23. Имот № 019089 - Нива от V-та категория в местността 
„Солената пръст” с площ от 55.225 дка с.Верен при граници: Изток - имоти 
№ 019101, № 019100, № 019099 и № 019098 – Ниви, Запад - имот № 500182 
- Полски път, Север - имоти № 019088 - Нива, Юг - имот № 019090 – 
Нива. 

 

24. Имот № 022009 - Нива от V-та категория в местността „Юртчетата” с площ от 

1 8.303 дка с.Верен при граници: Изток - имоти № 022027 и № 022026 – Ниви, Запад - 

имот № 5001 80 - Полски път, Север - имоти № 022008 – Нива, Юг - имот № 022010 – 

Нива. 

25. Имот № 026061 - Нива от V-та категория в местността „Алтълъка” с площ от 

31.577 дка с.Верен при граници: Изток - имоти № 500180 - Полски път, Запад - имот № 

026080 - Полски път , Север - имоти № 026060 – Нива, Юг - имот № 026084 – Нива. 

 

26. Имот № 070005 - Нива от IV -та категория в местността „Под село” с площ от 

54.000 дка с.Медово при граници: Север - Имот № 070004 – Нива, Изток - Имот № 000624 

- Полски път, Юг - Имот № 000626 - Полски път, Запад - Имоти № 000472 – Пасище,мера 

и № 000001 - Жилищна територия. 

 

27. Имот № 087001 - Нива от IX -та категория в местността „Кайреците” с площ 

от 87.166 дка с.Медово при граници: Север - Имот № 087002 - Изоставена нива, Изток - 

Имот № 087002 - Изоставена нива, Юг - Имот № 087002 - Изоставена нива, Запад - Имоти 

087002 и № 087001- Изоставена нива. 

 

28. Имот № 087002 - Изоставена нива от IX -та категория в местността   

„Кайреците” с площ от 103.414 дка с.Медово при граници: Север - Имоти № 000432 - 

Дере. № 000001 - Жилищна територия, Изток - Имот № 000616 - Полски път, Юг - Имот № 

000616 - Полски път, Запад - Имоти № 088001 - Изоставена нива, № 087001 - Нива и № 

088002 – Нива. 



 

 

16 

29. Имот № 087003 - Изоставена нива от IX -та категория в местността 

„Кайреците” с площ от 56.485 дка с.Медово при граници: Север - Имот № 087002 - 

Изоставена нива, Изток - Имот № 087002 - Изоставена нива, Юг - Имот № 087002 - 

Изоставена нива, Запад - Имот № 087002 - Изоставена нива. 

 

30. Имот № 088001 - Изоставена нива от IX -та категория в местността  

„Кайреците” с площ от 7.514 дка с.Медово при граници: Север - Имоти № 088003 и № 

087002 - Изоставена нива и № 000432 – Дере, Изток - Имот № 087001 – Нива, Юг - Имот 

№ 087002 - Изоставена нива, Запад - Имот № 088002 – Нива. 

 

31. Имот № 088002 - Нива от IX -та категория в местността „Кайреците” с площ 

от 35.051 дка с.Медово при граници: Север - Имот № 088003 - Изоставена нива, Изток - 

Имоти № 088001 и № 087002 - Изоставена нива и № 000501 – Храсти, Юг - Землищна 

граница, Запад - Имоти № 000504 – Пасище, мера,  № 000501 - Храсти и № 000506 – 

Пасище,мера. 

 

32. Имот № 088003 - Изоставена нива от IX -та категория в местностга  

„Кайреците” с площ от 9.299 дка с.Медово при граници: Север - Имот № 000432 – Дере, 

Изток - Имоти № 088001 - Изоставена нива и № 000432 – Дере, Юг - Имоти № 088001, № 

088002 - Изоставена нива и № 000506 – Пасище,мера, Запад - Имот № 000432 – Дере. 

 

33. Имот № 089001 - Изоставена нива от IX -та категория в местността 

„Кайреците” с площ от 52.381 дка с.Медово при граници: Север - Имот № 000469 – Дере, 

Изток - Имот № 000469 – Дере, Юг - Имот № 089003 и № 089002 - Изоставена нива и 

Землищна граница, Запад - Имот № 000616 - Полски път. 

 

34. Имот № 089002 - Нива от IX -та категория в местността „Кайреците” с площ 

от 22.476 дка с.Медово при граници: Север - Имот № 089001- Изоставена нива, Изток - 

Имот № 089001- Изоставена нива, Юг - Имот № 089003 - Изоставена нива, Запад - Имот № 

089001- Изоставена нива. 

 

35. Имот № 089003 - Изоставена нива от IX -та категория в местността 

„Кайреците""с площ от 102.283 дка с.Медово при граници: Север – Имоти № 089001, № 

089002 - Изоставена нива, Изток - Имоти № 000469 – Дере, № 089004 - Изоставена нива и 

№ 000511 - Залесена територия, Юг - Имот № 089003 - Изоставена нива, Запад - Имот № 

089001 - Изоставена нива и Землищна граница. 

 

36. Имот № 089004 - Изоставена нива от IX -та категория в местността  

„Кайреците” с площ от 25.520 дка с.Медово при граници: Север - Имоти № 000001 - 

Жилищна територия и № 021342 - Др.производствена база, Изток - Имоти № 000617 - Път 

IV-ти клас, № 000510 и № 000508 - Залесена територия, Юг - Имот № 089003 - Изоставена 

нива, Запад - Имот № 000469 – Дере. 

 

37. Имот № 044025 - Изоставена нива от V-та категория в местността 

„Памуклука” с площ от 18.939 дка с.Кольо Мариново при граници: Север - Имот № 

044024 - Изоставена нива, Изток - Имот № 000446 - Полски път, Юг - Имот № 044026 - 

Изоставена нива, Запад - Имоти № 086001, № 086002 и № 086004 - Залесени територии. 

 

38. Имот № 054005 - Изоставена нива от V-та категория в местността „Дългата 

поляна” с площ от 58.801 дка с.Кольо Мариново при граници: Север - Имоти № 054001, № 
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054002, № 054003, № 054004 - Изоставени ниви, Изток - Имот № 000436 - Полски път, Юг 

- Имот № 054024 Полски път и Запад - Имоти № 000037 – Дере, № 000428 - Горски път и 

№ 053001, № 053002, № 053003,. № 053004 - Ниви. 

 

39. Имот № 070001 - Нива от V-та категория в местността „До кошарите” с площ 

от 40.065 дка с.Кольо Мариново при граници: Север - Имот № 000450 - Полски път, Изток 

- Имоти № 000221 - Дере и № 000450 - Полски път, Юг - Имот № 000470 - Полски път, 

Запад - Имот № 000470 - Полски път. 

 

40. Имот № 073002 - Нива от V-та категория в местността „Излата” с площ от 

40.996 дка с.Кольо Мариново при граници: Север - Имот № 073001 - Изоставена нива, 

Изток - Имот № 000473 - Полски път, Юг - Имот № 000263 - Залесена територия, Запад - 

Имот № 073001 - Изоставена нива. 

 

41. Имот № 044007 - Залесена нива от VII-ма категория в местността „Срещу 

село” с площ от 3.001 дка с.Горно Ново село при граници: Изток - Имот № 044005 – Нива, 

Запад - Имоти № 044006 – Нива, Север - Имот № 156001 - Горско стопанисвана 

територии, Юг - Имоти № 044006 - Нива и № 044006 - Полски път. 

 

42. Имот № 001027 - Нива от V-та категория в местността „В село” с площ от 

2.561 дка с.Найденово при граници: Изток - Имот № 000001- Населено място, Запад - 

Имот № 000402 - Др.селскост.тер., Север - Имот № 001028 и № 001031 – Ниви, Юг - Имот 

№ 000402 - Др.селскост.тер. 

 

43. Имот № 026001 - Изоставена нива от VIII-ма категория 243.452 дка и Х-та - 

24.077 дка в местността „Када алан” с.Найденово при граници: Изток - Имот № 000452, № 

000498 – Дерета, Запад - Имот № 000788, № 000314 - Др.селскост.тер.,Север - Имот 

000384 - Др.селскост.тер., Юг - Имот № 000273 - Водоем и № 000080 - Полски път. 

 

44. Имот № 143003 Нива от IX-та категория в местността „Старата кория” с площ 

от 6.302 дка с.Съединение при граници: Изток - Имот 143004 – Нива, Запад - Имоти № 

143002 – Нива, Север - Имот № 189032 - Горско стопанисвана територия, Юг - Имот № 

000571 - Полски път. 

 

45. Имот № 144001 - Др.трайно нас. от Х-та категория в местността „Равния кън”с 

площ от 33.703 дка с.Съединение при граници: Север - Имот № 00317-Дере, Изток - Имоти 

№ 000317 - Дере и № 199002 - Горско стоп.терит., Юг - Имот № 199002 - Горско 

стоп.терит. и Запад Имоти № 199002 - Горско стоп.терит. и № 000370 - Пасище с храсти. 

 

2. Упълномощава Кмета на Община Братя Даскалови да актува и запише в 

баланса на общината описаните в т.1 на решението имоти. 

 

Гласуваха поименно: 

1. Петко Михайлов Михайлов – „за” 

2. Катя Иванова Иванова – „за” 

3. Георги Минков Колев – „за” 

4. Иван Пенев Пенчев – „за” 

5. Стойка Минчева Василева – „за” 

6. Силвия  Чавдарова Иванова – „за” 

7. Иван Петров Иванов – „за” 
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8. Таньо Стоянов Стоянов – „за” 

9. Никола Вълев Будаков – „за” 

10. Стоян Колев Вълчев – „за” 

11. Спас Запрянов Пеев – „за” 

12. Иван Димитров Жеков – „против” 

13. Радка Стоилова Караджова – „против” 

 

В гласуването участваха 13 общински съветници, от които със „за” – 11, „против” 

– 2, „ въздържал се” – 0. Приема се. 

 

Иван Жеков – общински съветник каза, че приема доводите на г-жа Иванова  за 

придобиване на собственост от общината върху възстановената училищната земя на 

закритите в Общината училища. Обясни отрицателния си вот с  факта, че в други общини 

няма подробни практики. „Първенци сме по продажба на общинска земя, дано това не се 

случи и с училищната” – допълни г-н Жеков. 

 

Радка Караджова – общински съветник обясни отрицателния си вот със същите 

доводи – продажба на общинска земя. 

 

Катя Иванова – общински съветник допълни, че процедурата за придобиване на 

собственост предстои и за читалищата. 

 

ТОЧКА ДЕВЕТА 
 

Разделяне на имот № 073005 по КВС на с.Кольо Мариново, ЕКАТТЕ 38100 на два 

самостоятелно обособени имота. 

 Докладва: Галина Радева – зам.-кмет на общината 
 

Петко Михайлов – председател на ОбС даде думата на Стоян Вълчев – 

председател на комисията по „Устройство на територията, земеделие, гори и екология”, 

който разясни, че Община Братя Даскалови е собственик на имот № 073005 - Нива от V-та 

категория с площ от 62.457 дка в местността „Излата” по КВС на с. Кольо Мариново. 

Имотът не е отдаван под наем, тъй като по-голямата част от него е необработваема. Една 

част от имота е годна за земеделско ползване и може да се обработва. За да бъде отдадена 

под наем се предлага имотът да бъде разделен, като от него се обособят два нови имота. 

Изготвен е проект за делба от ЕТ „Румен Георгиев –„Глобал гео”,  гр.Стара Загора с 

обособени два дяла от имота, както следва - Дял I с площ от 13.100 дка и Дял II с площ 

49.357 дка. 

 

Други изказвания не се направиха и ОбС взе следното 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 138 

 

1. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, Общински съвет Братя Даскалови 

дава съгласие за разделяне на имот № 073005 - Нива от V-та категория с площ от 62.457 

дка в местността „Излата” по КВС на с.Кольо Мариново на два самостоятелно обособени 

имота - дял I с площ от 13.100 дка и дял II с площ 49.357 дка. 

2. Одобрява проект за делба на имот № 073005 - Нива от V-та категория с площ от 

62.457 дка в местността „Излата” по КВС на с. Кольо Мариново на два самостоятелно 
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обособени имота - дял I с площ от 13.100 дка и дял II с площ 49.357 дка, изготвен от ЕТ 

„Румен Георгиев –„Глобал гео”, гр.Стара Загора. 

3. Упълномощава кмета на Община Братя Даскалови да извърши всички действия 

по процедурата на разделяне на имота. 

 

Гласуваха поименно: 

1. Петко Михайлов Михайлов – „за” 

2. Катя Иванова Иванова – „за” 

3. Георги Минков Колев – „за” 

4. Иван Пенев Пенчев – „за” 

5. Стойка Минчева Василева – „за” 

6. Силвия  Чавдарова Иванова – „за” 

7. Иван Петров Иванов – „за” 

8. Таньо Стоянов Стоянов – „за” 

9. Никола Вълев Будаков – „за” 

10. Стоян Колев Вълчев – „за” 

11. Спас Запрянов Пеев – „за” 

12. Иван Димитров Жеков – „за” 

13. Радка Стоилова Караджова – „за” 

 

В гласуването участваха 13 общински съветници, от които със „за” – 13, „против” 

– 0, „ въздържал се” – 0. Приема се. 

 

ТОЧКА ДЕСЕТА 
 

Даване на предварително съгласие за промяна на предназначението на част от 

полски път, представляващ имот № 000199 по КВС на с.Оризово. 

Докладва: Галина Радева – зам.-кмет на общината 

 

Петко Михайлов – председател на ОбС даде думата на Стоян Вълчев – 

председател на комисията по „Устройство на територията, земеделие, гори и екология”, 

който каза, че е постъпило заявление от „Булпетрол газ” ООД, гр.Видин с Вх. № 53-00-

126/12.05.2016 година с искане за даване на предварително съгласие от Общински съвет за 

промяна предназначението на част от имот № 000199 по КВС на с.Оризово - 342 кв.м. с 

обща площ на имота от 7.318 дка - публична общинска собственост на Община Братя 

Даскалови. За промяната е изготвен и съгласуван на ЕСУТ, ПУП - ПП за обект „Търговски 

крайпътен комплекс - бензиностанция с АГСС, обслужваща сграда, КТП и паркинг за леки 

автомобили” в ПИ № 072086, местност „Чилтика юг” по КВС на с.Оризово, община Братя 

Даскалови, АМ „Тракия”, км 162+100 дясно. „Ще се строи бензиностанция на 2 км. от 

язовира в с. Оризово”. 

 

Други изказвания не се направиха и ОбС взе следното 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 139 

 

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.8, ал. 1 от ЗОС, чл.30, ал.3 от ППЗОС,  

Общински съвет при Община Братя Даскалови реши : 

1. Дава предварително съгласие да се промени предназначението на 342 кв.м., 

представляваща част от имот № 000199 по КВС на с. Оризово, община Братя Даскалови, 



 

 

20 

област Стара Загора, начин на трайно ползване: полски път, с обща площ 7.317 дка, 

находящ се в местност „Чилтика юг” по КВС на с.Оризово, община Братя Даскалови, 

област Стара Загора. 

Срок на валидност на предварителното съгласие - до влизане в сила на решението 

на комисията по чл. 17, ал. 1 от ЗОЗЗ за промяна на предназначението на частта на имота. 

2. Дава съгласие на „Булпетрол газ” ООД гр.Видин в качеството си на 

заинтересовано лице, от името на община Братя Даскалови и за собствена сметка да 

извърши процедурата по промяна на предназначението на част от ПИ № 000199 /полски 

път/ по КВС на с.Оризово, община Братя Даскалови, област Стара Загора с площ от 342 

кв.м., както и всички необходими действия по промяната на предназначението. 

3. Упълномощава Кмет на община Братя Даскалови да извърши всички по 

следващи нормативно определени действия. 

 

Гласуваха поименно: 

1. Петко Михайлов Михайлов – „за” 

2. Катя Иванова Иванова – „за” 

3. Георги Минков Колев – „за” 

4. Иван Пенев Пенчев – „за” 

5. Стойка Минчева Василева – „за” 

6. Силвия  Чавдарова Иванова – „за” 

7. Иван Петров Иванов – „за” 

8. Таньо Стоянов Стоянов – „за” 

9. Никола Вълев Будаков – „за” 

10. Стоян Колев Вълчев – „за” 

11. Спас Запрянов Пеев – „за” 

12. Иван Димитров Жеков – „за” 

13. Радка Стоилова Караджова – „за” 

 

В гласуването участваха 13 общински съветници, от които със „за” – 13, „против” 

– 0, „ въздържал се” – 0. Приема се. 

 

ТОЧКА ЕДИНАДЕСЕТА 

 

Урегулиране на УПИ IX-538 и УПИ Х-538 в квартал 33, съгласно ПУП на 

с.Оризово чрез продажба на предаваемо място-общинска собственост и определяне на 

цена. 

Докладва: Галина Радева – зам.-кмет на общината 

 

Петко Михайлов – председател на ОбС даде думата на Стоян Вълчев – 

председател на комисията по „Устройство на територията, земеделие, гори и екология”, 

койтопоясни, че е постъпило заявление от Марияна Динева Минчева от с.Оризово с Вх. № 

94- 00-539/27.04.2016 година с искане за урегулиране на собствените си имоти УПИ ІХ-

538 и Х-538 в квартал 33, съгласно ПУП на с.Оризово, одобрен със Заповед № 126/ 

04.10.2016 година, като за тази цел е необходимо да и се разреши закупуването на 

предаваемо се общинско място с площ от 175 кв.м. към УПИ IX-538 и 175 кв.м. към УПИ 

X- 538 в кв.33, съгласно ПУП на с.Оризово, одобрен със Заповед № 126/04.10.1995 година. 

Госпожа Минчева е собственик на имот № 588, съгласно нот.акт № 59, т.Х, дело № 

5305/22.12.1997 година. Изготвен е оценителен доклад за определяне на пазарна стойност 

на предаваеми общински места към УПИ IX-538 и УПИ X- 538 в кв.33 по плана на с. 

Оризово, общ. Братя Даскалови от лицензиран оценител Ю.Кайряков, в който е посочена 
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средна единична стойност на вакантни терени с идентично устройствено отреждане - 4 лв. 

за кв.м. 

 

Други изказвания не се направиха и ОбС взе следното 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 140 

 

1. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМ А и чл.8, ал.9 от Закона за общинската 

собственост и чл.6, ал.1 от Наредбата за реда за управление и разпореждане с общинско 

имущество актуализира Програмата за управление и разпореждане с имоти общинска 

собственост на Община Братя Даскалови за 2016 година като включва: Нова Точка 

VIII.УРЕГУЛИРАНЕ НА ДВОРНИ МЕСТА /ПОЗЕМЛЕНИ ИМОТИ/ ЧРЕЗ 

ПРОДАЖДА НА ПРЕДАВАЕМИ СЕ ПО РЕГУЛАЦИЯ ОБЩИНСКИ МЕСТА - 
Точка 1. Урегулиране на УПИ IX-538, кв.33, съгласно ПУП на с.Оризово, 

одобрен със Заповед № 126/04.10.1995 година с предаваема се по регулация площ от 175 

кв.м. отреден за „Индивидуално жилищно строителство” чрез покупка на общински терен, 

съгласно ПУП на с.Оризово, одобрен със Заповед № 126/04.10.1995 година . 

Точка 2. Урегулиране на УПИ Х-538, кв.33 по плана на с.Оризово с предаваема 

се по регулация площ от 175 кв.м., отреден за „Индивидуално жилищно строителство” 

чрез покупка на общински терен, съгласно ПУП на с.Оризово, одобрен със Заповед № 

126/04.10.1995 година. 

2. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА и чл.35, ал.4, т.2 от Закона за 

общинската собственост, във връзка с чл.17, ал.2, т.2 от ЗУТ, дава съгласие за урегулиране 

на УПИ IX-538. квартал 33, съгласно ПУП на с.Оризово, одобрен със Заповед № 

126/04.10.1995 година, отреден за „Индивидуално жилищно строителство чрез продажба 

на предаваемо се по регулация общинско място с площ от 175 кв. м на цена 4.00 лева на 

квадратен метър без ДДС. 

3. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА и чл.35, ал.4, т.2 от Закона за 

общинската собственост, във връзка с чл.17, ал.2, т.2 от ЗУТ дава съгласие за урегулиране 

на УПИ X-538, квартал 33, съгласно ПУП на с.Оризово, одобрен със Заповед № 

126/04.10.1995 година, отреден за „Индивидуално жилищно строителство чрез продажба 

на предаваемо се по регулация общинско място с площ от 175 кв. м на цена 4.00 лева на 

квадратен метър без ДДС. 

4. Упълномощава кмета на община Братя Даскалови да прехвърли правото на 

собственост на Марияна Динева Минчева от с.Оризово. 

 

Гласуваха поименно: 

1. Петко Михайлов Михайлов – „за” 

2. Катя Иванова Иванова – „за” 

3. Георги Минков Колев – „за” 

4. Иван Пенев Пенчев – „за” 

5. Стойка Минчева Василева – „за” 

6. Силвия  Чавдарова Иванова – „за” 

7. Иван Петров Иванов – „за” 

8. Таньо Стоянов Стоянов – „за” 

9. Никола Вълев Будаков – „за” 

10. Стоян Колев Вълчев – „за” 

11. Спас Запрянов Пеев – „за” 

12. Иван Димитров Жеков – „за” 
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13. Радка Стоилова Караджова – „за” 

 

В гласуването участваха 13 общински съветници, от които със „за” – 13, „против” 

– 0, „ въздържал се” – 0. Приема се. 

 

След изчерпване на дневния ред заседанието бе закрито в 11.15 часа. 

 

 

ПРОТОКОЛИСТ:______________                     ПРЕДСЕДАТЕЛ ОбС__________                  

                  / Ж. ЖЕЛЕВА/       /П МИХАЙЛОВ/ 


