
           ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - БРАТЯ ДАСКАЛОВИ 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

№ 362 

 

от 21.12.2017 г. 

            На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и 

местната администрация и във връзка с чл. 8, ал. 2 от Закона за общинската 

собственост, чл. 302, чл. 303 и чл. 305 от Закона за предучилищното и училищното 

образование и чл. 79 от Административно-процесуалния кодекс, Общински съвет -  

Братя Даскалови приема: 

 

Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за реда за придобиване, 

управление и разпореждане с общинско имущество в Община Братя Даскалови 

както следва: 

§1. Създава се нов чл. 15а със следния текст:  

Чл.15а (1) Общинските недвижими имоти, предоставени за управление на общинските 

училища, детски градини и центрове за подкрепа за личностно развитие, са публична 

общинска собственост. 

(2) От датата на влизане в сила на акта за обявяване на държавно училище за общинско 

имотите - публична държавна собственост, предоставени на училището преди 

обявяването му за общинско, преминават в собственост на общината, на територията на 

която се намират имотите, и стават публична общинска собственост, а вещите - 

държавна собственост, стават собственост на общината, финансираща училището. 

(3) Имотите и вещите по ал. 2 се предоставят за управление на училището, което ги е 

управлявало до обявяването му за общинско, и се ползват само за целите на 

образователния процес, без да променят предназначението си. 

(4) Когато седалището на училището, управляващо имотите по ал. 2, е извън 

територията на общината, която ги придобива, след влизането в сила на акта за 

обявяване на училището за общинско общината приобретател предоставя имотите за 

управление на финансирани от нея училища. 

(5) От датата на влизане в сила на акта за обявяване на общинско училище за държавно 

имотите и вещите, предоставени на училището преди обявяването му за държавно, 

преминават в собственост на държавата, управляват се от училището и се ползват само 

за целите на образователния процес, без да променят предназначението си.  

§2. Създава се нов чл.15б със следния текст:  

чл.15б (1) Имотите или части от тях и вещите, освободени в резултат на закриване или 

преобразуване на общински училища, детски градини и центрове за подкрепа за 



личностно развитие, се използват за образователни, здравни, социални или 

хуманитарни дейности по реда на Закона за общинската собственост и подзаконовите 

актове по прилагането им. 

(2) Имотите или части от тях и вещите, освободени в резултат на закриване или 

преобразуване на общински училища, детски градини и центрове за подкрепа за 

личностно развитие, за които няма обществена потребност за ползването им за 

дейностите по ал. 1, могат да се ползват и за други дейности при едновременно 

изпълнение на следните условия: 

1. в срок от две години не е идентифицирана обществена потребност от използването 

им за образователни, здравни, социални или хуманитарни дейности; 

2. налице е положително становище на министъра на образованието и науката, 

изготвено въз основа на оценка на образователните потребности в общината; 

3. населеното място е с население под 5 хиляди души. 

 

§3. Създава се нов чл.19а със следния текст:  

Чл.19а Придобитите възмездно от общинските училища, детски градини и центрове за 

подкрепа за личностно развитие недвижими имоти и движими вещи са със статут на 

частна общинска собственост.  

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” 

 

 

 

Общ брой съветници – 13. Брой присъствали на гласуването – 13. Брой гласували „за” 

– 13, „против” – 0, „въздържал се” – 0. Приема се. 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОбС_____________                  

                                                  /П. МИХАЙЛОВ/  



           ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - БРАТЯ ДАСКАЛОВИ 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

№ 363 

 

от 21.12.2017 г. 

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

съвет – Братя Даскалови реши: 

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

неговите постоянни комисии за периода 01.05.2017 г. – 30.11.2017 г.,  

съгласно Приложение 1. 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

Общ брой съветници – 13. Брой присъствали на гласуването – 13. Брой гласували 

„за” – 10, „против” – 2 , „въздържал се” – 1. Приема се. 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОбС_____________                  

                                          /П. МИХАЙЛОВ/ 

 

 

 

 



           ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - БРАТЯ ДАСКАЛОВИ 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

№ 364 

 

от 21.12.2017 г. 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА и чл. 40 от Правилникa за 

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

взаимодействието му с общинската администрация, мандат 2015-2019г., Общински 

съвет – Братя Даскалови реши: 

1.  Приема план за работата на Общински съвет - Братя Даскалови за І-то 

шестмесечие на 2018 година, съгласно Приложение 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Общ брой съветници – 13. Брой присъствали на гласуването – 13. Брой гласували 

„за” – 13, „против” – 0 , „въздържал се” – 0. Приема се. 

 

 

 

        ПРЕДСЕДАТЕЛ ОбС_______________                  

                                    /П. МИХАЙЛОВ/ 

 

 

 

 

 

 



           ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - БРАТЯ ДАСКАЛОВИ 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

№ 365 

 

от 21.12.2017 г. 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 15 от Закона за местното самоуправление и 

местната администрация Общински съвет – Братя Даскалови реши: 

 

1. Определя Галина Атанасова Радева, зам. - кмет на Община Братя Даскалови, 

за представител на Община Братя Даскалови в Общото събрание на Агенцията за 

регионално икономическо развитие - Стара Загора.  

2. Възлага на Галина Атанасова Радева, зам. – кмет на Община Братя Даскалови, 

да участва в Общото събрание на Агенцията за регионално икономическо развитие - 

Стара Загора, да избира и да бъде избирана в управителните органи на сдружението и 

да участва при вземане на решения, свързани с нейната дейност. 

 

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” 

 

 

 

Общ брой съветници – 13. Брой присъствали на гласуването – 13. Брой гласували 

„за” – 13, „против” – 0 , „въздържал се” – 0. Приема се. 

 
ПРЕДСЕДАТЕЛ ОбС_____________                  

                 /П. МИХАЙЛОВ/ 



           ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - БРАТЯ ДАСКАЛОВИ 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

№ 366 

 

от 21.12.2017 г. 

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

собственост и чл. 6, ал. 1 от  Наредбата  за реда за придобиване, управление и 

разпореждане с общинско имущество актуализира Програмата за управление и 

разпореждане с имоти общинска собственост на Община Братя Даскалови за 2017 

година като включва в  ІІІ. ОПИСАНИЕ НА ИМОТИТЕ, КОИТО ОБЩИНАТА 

ИМА НАМЕРЕНИЕ ДА ПРЕДЛОЖИ ПОД НАЕМ НА ПУБЛИЧЕН ТЪРГ : Нова 

точка 31. УПИ ІІ-477 в кв.61 с площ от 8897 кв.м., съгласно ПУП на с.Медово. 

       2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с чл. 14, ал. 7 от Закона за 

общинската собственост,  Общински съвет дава съгласието си за отдаване под наем на 

публичен търг на УПИ ІІ-477 в кв.61 с площ от 8897 кв.м., съгласно ПУП на с.Медово, 

одобрен с Решение № 103/23.03.2005 година на Общински съвет – публична общинска 

собственост, съгласно АПОС № 5700/ 07.12.2017 г. за срок 5 години. 

       3. На основание  чл. 14, ал. 8 от Закона за общинската собственост, Общински 

съвет - Братя Даскалови определя първоначална тръжна цена 232.00 лева годишен наем 

без ДДС. 

      4. Упълномощава кмета на общината да проведе търга и отдаде имота под наем. 

Гласуваха поименно: 

1. Петко Михайлов Михайлов – „за” 

2. Катя Иванова Иванова – „въздържал се” 

3. Георги Минков Колев – „въздържал се” 

4. Иван Пенев Пенчев – „за” 

5. Стойка Минчева Василева – „въздържал се” 

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” 

Общ брой съветници – 13. Брой присъствали на гласуването – 13. Брой гласували 

„за” – 10, „против” – 0 , „въздържал се” – 3. Приема се. 

      ПРЕДСЕДАТЕЛ ОбС______________                  

                                      /П. МИХАЙЛОВ/ 



           ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - БРАТЯ ДАСКАЛОВИ 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

№ 367 

 

от 21.12.2017 г. 

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА и чл. 2, ал. 1 от Правилника за реда и 

начина на предоставяне на еднократна безвъзмездна финансова помощ на жители на 

община Братя Даскалови, Общински съвет – Братя Даскалови реши:  

        1. Дава съгласие за отпускане на еднократна финансова помощ в размер на 100 

(сто) лева на Роска Марийкова Атанасова от с. Партизанин за явяване на ТЕЛК. 

2. Средствата да се изплатят от бюджета на Община Братя Даскалови. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Общ брой съветници – 13. Брой присъствали на гласуването – 13. Брой гласували 

„за” – 13, „против” – 0 , „въздържал се” – 0. Приема се. 

 
ПРЕДСЕДАТЕЛ ОбС_____________                  

                                        /П. МИХАЙЛОВ/ 

 

 

 



           ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - БРАТЯ ДАСКАЛОВИ 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

№ 368 

 

от 21.12.2017 г. 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23, във връзка с чл. 21, ал. 2 и чл. 17, ал. 1, т. 5 от 

ЗМСМА, Общински съвет  - Братя Даскалови реши: 

1. Приема отчета на Културния календар на Община Братя Даскалови за 2017 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Общ брой съветници – 13. Брой присъствали на гласуването – 13. Брой гласували „за” 

– 13, „против” – 0, „въздържал се” – 0. Приема се. 

 

 
ПРЕДСЕДАТЕЛ ОбС_____________                  

                                          /П. МИХАЙЛОВ/ 

 

 



           ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - БРАТЯ ДАСКАЛОВИ 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

№ 369 

 

от 21.12.2017 г. 

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

110, ал.1 т. 3 и  т. 5, ал. 2  и  по реда на чл. 125,  ал. 1  и чл. 124а, ал. 1  и  ал.7  от Закона 

за устройство на територията: 

    1. Общински съвет - Братя Даскалови разрешава изработването на ПУП - ПЗ    

(подробен устройствен план – план за застрояване)  и Парцеларен план за Ел.връзка на 

ПИ 020005, поради липса на застроителен план и възможност за бъдещо 

инвестиционно намерение: „Инфраструктура към земеделски стопанства – 

водоснабдяване, електроснабдяване и помощни помещения” в землището на с. Мирово, 

общ. Братя Даскалови, обл.Стара Загора 

                2. Общински съвет - Братя Даскалови приема представеното Инвестиционно  

предложение – задание по реда на  чл. 125, ал. 1 от ЗУТ от собственика на ПИ 020005 в 

качеството си на Инвеститор. 

Общински съвет - Братя Даскалови 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. 

 

 

 

 

 

 

Общ брой съветници – 13. Брой присъствали на гласуването – 13. Брой гласували „за” 

– 13, „против” – 0, „въздържал се” – 0. Приема се. 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОбС_____________                  

                                                  /П. МИХАЙЛОВ/  

                       



           ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - БРАТЯ ДАСКАЛОВИ 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

№ 370 

 

от 21.12.2017 г. 

І. Общински съвет - Братя Даскалови на основание чл. 21, ал. 1, т. 7 от ЗМСМА и чл. 66 

от Закона за местните данъци и такси одобрява следната План-сметка за необходимите 

средства по дейности за поддържане чистотата на населените места в община Братя 

Даскалови 

ПЛАН – СМЕТКА 

За необходимите средства  по дейности за поддържане чистотата на населените места в 

община Братя Даскалови за 2018 г. 

Вид разход Необходими средства 

в лв. 

І. За дейност сметосъбиране и сметоизвозване 215 356 

1. осигуряване на съдове за съхраняване на битови отпадъци-

контейнери, кофи и др.  

46 000 

2. събиране на битови отпадъци и транспортиране до депо 169 356 

- постелен инвентар и работно облекло 1 200 

- материали 28 000 

- горива 46 164 

- текущ ремонт 16 800 

- разходи за застраховки  1 000 

- данъци, винетки 3 892 

- заплати 58 900 

- други възнаграждения на персонала 1 500 

- осигурителни вноски от работодател 11 900 

ІІ. За дейност обезвреждане на битови отпадъци в депа 

или други съоръжения 

210 816 



- членски внос 1 500 

- външни услуги 93 216 

             в т.ч. депониране 80 400 

- отчисления по чл. 60 и чл. 64 от ЗУО 116 100 

ІІІ. За дейност чистота на обществените територии 37 062 

Всичко разходи 463 234 

Остатък от 2017 г.  24 111 

Сума за събиране 439 123 

 

Необходими средства за поддържане на чистотата по населени места в община Братя 

Даскалови 

Населено място За 

сметосъбиране и 

сметоизвозване 

За обезвреждане 

на битови 

отпадъци 

За чистота на 

обществените 

територии 

Необходими 

средства 

Братя Даскалови 26 749,40 26 185,49 4 603,48 57 538,36 

Гранит 13 910,76 13 617,50 2 393,99 29 922,26 

Мирово 7 823,62 7 658,69 1 346,42 16 828,72 

Оризово  71 324,15 69 820,54 12 274,63 153 419,33 

Партизанин 7 388,69 7 232,93 1 271,57 15 893,19 

Плодовитово 10 891,39 10 661,79 1 874,37 23 427,55 

Черна гора 23 487,08 22 991,94 4 042,04 50 521,05 

Опълченец 5 972,12 5 846,22 1 027,78 12 846,12 

Горно Белево 4 126,62 4 039,62 710,18 8 876,41 

Верен 5 928,01 5 803,04 1 020,19 12 751,24 

Православ 5 009,06 4 903,47 862,04 10 774,57 

Кольо Мариново 3 030,86 2 966,97 521,60 6 519,43 

Медово 4 764,26 4 663,83 819,91 10 248,00 

Марково 2 165,15 2 119,50 372,61 4 657,26 

Славянин 

 912,90 893,66 157,11 1 963,66 



Голям дол 2 623,16 2 567,86 451,44 5 642,45 

Малък дол 1 952,52 1 911,36 336,02 4 199,90 

Найденово 3 898,98 3 816,79 671,00 8 386,77 

Съединение 4 325,72 4 234,53 744,44 9 304,70 

Сърневец 4 018,10 3 933,40 691,50 8 643,00 

Малко Дряново 3 097,85 3 032,55 533,13 6 663,53 

Долно ново село 970,30 949,85 166,99 2 087,13 

Горно ново село 985,27 964,50 169,56 2 119,34 

Общо: 215 356,00 210 816,00 37 062,00 463 234,00 

 

ІІ. Общински съвет - Братя Даскалови на основание чл. 62 и 67 от Закона за местните 

данъци и такси определя размера на таксата за битови отпадъци за 2018 г. в промили: 

1. За с. Братя Даскалови 

–  за жилищните и нежилищни имоти на граждани, застроените и урегулирани 

 поземлени имоти, както и за жилищните имоти на предприятията, организациите 

 на бюджетна издръжка и други собственици на такива имоти, пропорционално 

 върху данъчната оценка на имотите - 6 %о.  

 Размерът на таксата се определя за всяка услуга поотделно, както следва: 

 Разходи по чл. 62 от ЗМДТ Жилищни и вилни имоти 

на граждани и предприятия 

1. Сметосъбиране и сметоизвозване 2,79 %о 

2. Обезвреждане на битови отпадъци в депа 2,73 %о 

3. За чистота на обществените територии 0,48 %о 

 Всичко  6,00 %о 

 

 за нежилищни имоти на юридически лица, пропорционално върху по-високата 

между данъчната оценка  и отчетната стойност на имота - 6 %о 

Размерът на таксата се определя за всяка услуга поотделно, както следва: 

 Разходи по чл. 62 от ЗМДТ Нежилищни имоти на ЕТ и 

ЮЛ 

1. Сметосъбиране и сметоизвозване 2,79 %о 

2. Обезвреждане на битови отпадъци в депа 2,73 %о 



3. За чистота на обществените територии 0,48 %о 

 Всичко  6,00 %о 

 

2. За с. Гранит 

–  за жилищните и нежилищни имоти на граждани, застроените и урегулирани 

поземлени имоти, както и за жилищните имоти на предприятията, 

организациите  на бюджетна издръжка и други собственици на такива 

имоти, пропорционално  върху данъчната оценка на имотите - 6 %о.  

Размерът на таксата се определя за всяка услуга поотделно, както следва: 

 Разходи по чл. 62 от ЗМДТ Жилищни и вилни имоти 

на граждани и предприятия 

1. Сметосъбиране и сметоизвозване 2,79 %о 

2. Обезвреждане на битови отпадъци в депа 2,73 %о 

3. За чистота на обществените територии 0,48 %о 

 Всичко  6,00 %о 

 

 за нежилищни имоти на юридически лица, пропорционално върху по-високата 

между данъчната оценка  и отчетната стойност на имота - 6 %о 

Размерът на таксата се определя за всяка услуга поотделно, както следва: 

 Разходи по чл. 62 от ЗМДТ Нежилищни имоти на ЕТ и 

ЮЛ 

1. Сметосъбиране и сметоизвозване 2,79 %о 

2. Обезвреждане на битови отпадъци в депа 2,73 %о 

3. За чистота на обществените територии 0,48 %о 

 Всичко  6,00 %о 

 

3. За с. Мирово 

–  за жилищните и нежилищни имоти на граждани, застроените и урегулирани 

поземлени имоти, както и за жилищните имоти на предприятията, 

организациите  на бюджетна издръжка и други собственици на такива 

имоти, пропорционално  върху данъчната оценка на имотите - 6 %о.  

Размерът на таксата се определя за всяка услуга поотделно, както следва: 

 

 Разходи по чл. 62 от ЗМДТ Жилищни и вилни имоти 



на граждани и предприятия 

1. Сметосъбиране и сметоизвозване 2,79 %о 

2. Обезвреждане на битови отпадъци в депа 2,73 %о 

3. За чистота на обществените територии 0,48 %о 

 Всичко  6,00 %о 

 

 за нежилищни имоти на юридически лица, пропорционално върху по-високата 

между данъчната оценка  и отчетната стойност на имота - 6 %о 

Размерът на таксата се определя за всяка услуга поотделно, както следва: 

 Разходи по чл. 62 от ЗМДТ Нежилищни имоти на ЕТ и 

ЮЛ 

1. Сметосъбиране и сметоизвозване 2,79 %о 

2. Обезвреждане на битови отпадъци в депа 2,73 %о 

3. За чистота на обществените територии 0,48 %о 

 Всичко  6,00 %о 

 

4. За с. Оризово 

–  за жилищните и нежилищни имоти на граждани, застроените и урегулирани 

поземлени имоти, както и за жилищните имоти на предприятията, 

организациите  на бюджетна издръжка и други собственици на такива 

имоти, пропорционално  върху данъчната оценка на имотите - 6 %о.  

Размерът на таксата се определя за всяка услуга поотделно, както следва: 

 Разходи по чл. 62 от ЗМДТ Жилищни и вилни имоти 

на граждани и предприятия 

1. Сметосъбиране и сметоизвозване 2,79 %о 

2. Обезвреждане на битови отпадъци в депа 2,73 %о 

3. За чистота на обществените територии 0,48 %о 

 Всичко  6,00 %о 

 

 за нежилищни имоти на юридически лица, пропорционално върху по-високата 

между данъчната оценка  и отчетната стойност на имота - 6 %о 

  

Размерът на таксата се определя за всяка услуга поотделно, както следва: 



 Разходи по чл. 62 от ЗМДТ Нежилищни имоти на ЕТ и 

ЮЛ 

1. Сметосъбиране и сметоизвозване 2,79 %о 

2. Обезвреждане на битови отпадъци в депа 2,73 %о 

3. За чистота на обществените територии 0,48 %о 

 Всичко  6,00 %о 

 

5. За с. Партизанин 

–  за жилищните и нежилищни имоти на граждани, застроените и урегулирани 

поземлени имоти, както и за жилищните имоти на предприятията, 

организациите  на бюджетна издръжка и други собственици на такива 

имоти, пропорционално  върху данъчната оценка на имотите - 6 %о.  

Размерът на таксата се определя за всяка услуга поотделно, както следва: 

 Разходи по чл. 62 от ЗМДТ Жилищни и вилни имоти 

на граждани и предприятия 

1. Сметосъбиране и сметоизвозване 2,79 %о 

2. Обезвреждане на битови отпадъци в депа 2,73 %о 

3. За чистота на обществените територии 0,48 %о 

 Всичко  6,00 %о 

 

 за нежилищни имоти на юридически лица, пропорционално върху по-високата 

между данъчната оценка  и отчетната стойност на имота - 6 %о 

Размерът на таксата се определя за всяка услуга поотделно, както следва: 

 Разходи по чл. 62 от ЗМДТ Нежилищни имоти на ЕТ и 

ЮЛ 

1. Сметосъбиране и сметоизвозване 2,79 %о 

2. Обезвреждане на битови отпадъци в депа 2,73 %о 

3. За чистота на обществените територии 0,48 %о 

 Всичко  6,00 %о 

 

6. За с. Плодовитово 

–  за жилищните и нежилищни имоти на граждани, застроените и урегулирани 

поземлени имоти, както и за жилищните имоти на предприятията, 



организациите  на бюджетна издръжка и други собственици на такива 

имоти, пропорционално  върху данъчната оценка на имотите - 6 %о.  

Размерът на таксата се определя за всяка услуга поотделно, както следва: 

 

 Разходи по чл. 62 от ЗМДТ Жилищни и вилни имоти 

на граждани и предприятия 

1. Сметосъбиране и сметоизвозване 2,79 %о 

2. Обезвреждане на битови отпадъци в депа 2,73 %о 

3. За чистота на обществените територии 0,48 %о 

 Всичко  6,00 %о 

 

 за нежилищни имоти на юридически лица, пропорционално върху по-високата 

между данъчната оценка  и отчетната стойност на имота - 6 %о 

Размерът на таксата се определя за всяка услуга поотделно, както следва: 

 Разходи по чл. 62 от ЗМДТ Нежилищни имоти на ЕТ и 

ЮЛ 

1. Сметосъбиране и сметоизвозване 2,79 %о 

2. Обезвреждане на битови отпадъци в депа 2,73 %о 

3. За чистота на обществените територии 0,48 %о 

 Всичко  6,00 %о 

 

7. За с. Черна гора 

–  за жилищните и нежилищни имоти на граждани, застроените и урегулирани 

поземлени имоти, както и за жилищните имоти на предприятията, 

организациите  на бюджетна издръжка и други собственици на такива 

имоти, пропорционално  върху данъчната оценка на имотите - 6 %о.  

Размерът на таксата се определя за всяка услуга поотделно, както следва: 

 Разходи по чл. 62 от ЗМДТ Жилищни и вилни имоти 

на граждани и предприятия 

1. Сметосъбиране и сметоизвозване 2,79 %о 

2. Обезвреждане на битови отпадъци в депа 2,73 %о 

3. За чистота на обществените територии 0,48 %о 

 



 Всичко  6,00 %о 

 

 за нежилищни имоти на юридически лица, пропорционално върху по-високата 

между данъчната оценка  и отчетната стойност на имота - 6 %о 

Размерът на таксата се определя за всяка услуга поотделно, както следва: 

 

 Разходи по чл. 62 от ЗМДТ Нежилищни имоти на ЕТ и 

ЮЛ 

1. Сметосъбиране и сметоизвозване 2,79 %о 

2. Обезвреждане на битови отпадъци в депа 2,73 %о 

3. За чистота на обществените територии 0,48 %о 

 Всичко  6,00 %о 

 

8. За с. Опълченец 

–  за жилищните и нежилищни имоти на граждани, застроените и урегулирани 

поземлени имоти, както и за жилищните имоти на предприятията, 

организациите  на бюджетна издръжка и други собственици на такива 

имоти, пропорционално  върху данъчната оценка на имотите - 6 %о.  

Размерът на таксата се определя за всяка услуга поотделно, както следва: 

 Разходи по чл. 62 от ЗМДТ Жилищни и вилни имоти 

на граждани и предприятия 

1. Сметосъбиране и сметоизвозване 2,79 %о 

2. Обезвреждане на битови отпадъци в депа 2,73 %о 

3. За чистота на обществените територии 0,48 %о 

 Всичко  6,00 %о 

 

 за нежилищни имоти на юридически лица, пропорционално върху по-високата 

между данъчната оценка  и отчетната стойност на имота - 6 %о 

Размерът на таксата се определя за всяка услуга поотделно, както следва: 

 

 Разходи по чл. 62 от ЗМДТ Нежилищни имоти на ЕТ и 

ЮЛ 

1. Сметосъбиране и сметоизвозване 2,79 %о 



2. Обезвреждане на битови отпадъци в депа 2,73 %о 

3. За чистота на обществените територии 0,48 %о 

 Всичко  6,00 %о 

 

9. За с. Горно Белево 

–  за жилищните и нежилищни имоти на граждани, застроените и урегулирани 

 поземлени имоти, както и за жилищните имоти на предприятията, организациите 

 на бюджетна издръжка и други собственици на такива имоти, пропорционално 

 върху данъчната оценка на имотите - 6 %о.  

 Размерът на таксата се определя за всяка услуга поотделно, както следва: 

 Разходи по чл. 62 от ЗМДТ Жилищни и вилни имоти 

на граждани и предприятия 

1. Сметосъбиране и сметоизвозване 2,79 %о 

2. Обезвреждане на битови отпадъци в депа 2,73 %о 

3. За чистота на обществените територии 0,48 %о 

 Всичко  6,00 %о 

 

 за нежилищни имоти на юридически лица, пропорционално върху по-високата 

между данъчната оценка  и отчетната стойност на имота - 6 %о 

Размерът на таксата се определя за всяка услуга поотделно, както следва: 

 Разходи по чл. 62 от ЗМДТ Нежилищни имоти на ЕТ и 

ЮЛ 

1. Сметосъбиране и сметоизвозване 2,79 %о 

2. Обезвреждане на битови отпадъци в депа 2,73 %о 

3. За чистота на обществените територии 0,48 %о 

 Всичко  6,00 %о 

 

10. За с. Верен 

–  за жилищните и нежилищни имоти на граждани, застроените и урегулирани 

поземлени имоти, както и за жилищните имоти на предприятията, 

организациите  на бюджетна издръжка и други собственици на такива 

имоти, пропорционално  върху данъчната оценка на имотите - 6 %о.  

 Размерът на таксата се определя за всяка услуга поотделно, както следва: 

 



 Разходи по чл. 62 от ЗМДТ Жилищни и вилни имоти 

на граждани и предприятия 

1. Сметосъбиране и сметоизвозване 2,79 %о 

2. Обезвреждане на битови отпадъци в депа 2,73 %о 

3. За чистота на обществените територии 0,48 %о 

 Всичко  6,00 %о 

 

 за нежилищни имоти на юридически лица, пропорционално върху по-високата 

между данъчната оценка  и отчетната стойност на имота - 6 %о 

Размерът на таксата се определя за всяка услуга поотделно, както следва: 

 Разходи по чл. 62 от ЗМДТ Нежилищни имоти на ЕТ и 

ЮЛ 

1. Сметосъбиране и сметоизвозване 2,79 %о 

2. Обезвреждане на битови отпадъци в депа 2,73 %о 

3. За чистота на обществените територии 0,48 %о 

 Всичко  6,00 %о 

 

11. За с. Православ 

–  за жилищните и нежилищни имоти на граждани, застроените и урегулирани 

 поземлени имоти, както и за жилищните имоти на предприятията, организациите 

 на бюджетна издръжка и други собственици на такива имоти, пропорционално 

 върху данъчната оценка на имотите - 6 %о.  

Размерът на таксата се определя за всяка услуга поотделно, както следва: 

 Разходи по чл. 62 от ЗМДТ Жилищни и вилни имоти 

на граждани и предприятия 

1. Сметосъбиране и сметоизвозване 2,79 %о 

2. Обезвреждане на битови отпадъци в депа 2,73 %о 

3. За чистота на обществените територии 0,48 %о 

 Всичко  6,00 %о 

 

 за нежилищни имоти на юридически лица, пропорционално върху по-високата 

между данъчната оценка  и отчетната стойност на имота - 6 %о 

Размерът на таксата се определя за всяка услуга поотделно, както следва: 



 Разходи по чл. 62 от ЗМДТ Нежилищни имоти на ЕТ и 

ЮЛ 

1. Сметосъбиране и сметоизвозване 2,79 %о 

2. Обезвреждане на битови отпадъци в депа 2,73 %о 

3. За чистота на обществените територии 0,48 %о 

 Всичко  6,00 %о 

 

12. За с. Колю Мариново 

–  за жилищните и нежилищни имоти на граждани, застроените и урегулирани 

поземлени имоти, както и за жилищните имоти на предприятията, 

организациите  на бюджетна издръжка и други собственици на такива 

имоти, пропорционално  върху данъчната оценка на имотите - 6 %о.  

Размерът на таксата се определя за всяка услуга поотделно, както следва: 

 Разходи по чл. 62 от ЗМДТ Жилищни и вилни имоти 

на граждани и предприятия 

1. Сметосъбиране и сметоизвозване 2,79 %о 

2. Обезвреждане на битови отпадъци в депа 2,73 %о 

3. За чистота на обществените територии 0,48 %о 

 Всичко  6,00 %о 

 

 за нежилищни имоти на юридически лица, пропорционално върху по-високата 

между данъчната оценка  и отчетната стойност на имота - 6 %о 

Размерът на таксата се определя за всяка услуга поотделно, както следва: 

 Разходи по чл. 62 от ЗМДТ Нежилищни имоти на ЕТ и 

ЮЛ 

1. Сметосъбиране и сметоизвозване 2,79 %о 

2. Обезвреждане на битови отпадъци в депа 2,73 %о 

3. За чистота на обществените територии 0,48 %о 

 Всичко  6,00 %о 

 

13. За с. Медово  

–  за жилищните и нежилищни имоти на граждани, застроените и урегулирани 

поземлени имоти, както и за жилищните имоти на предприятията, организациите 



 на бюджетна издръжка и други собственици на такива имоти, пропорционално 

 върху данъчната оценка на имотите - 6 %о.  

Размерът на таксата се определя за всяка услуга поотделно, както следва: 

 Разходи по чл. 62 от ЗМДТ Жилищни и вилни имоти 

на граждани и предприятия 

1. Сметосъбиране и сметоизвозване 2,79 %о 

2. Обезвреждане на битови отпадъци в депа 2,73 %о 

3. За чистота на обществените територии 0,48 %о 

 Всичко  6,00 %о 

 

 за нежилищни имоти на юридически лица, пропорционално върху по-високата 

между данъчната оценка  и отчетната стойност на имота - 6 %о 

Размерът на таксата се определя за всяка услуга поотделно, както следва: 

 Разходи по чл. 62 от ЗМДТ Нежилищни имоти на ЕТ и 

ЮЛ 

1. Сметосъбиране и сметоизвозване 2,79 %о 

2. Обезвреждане на битови отпадъци в депа 2,73 %о 

3. За чистота на обществените територии 0,48 %о 

 Всичко  6,00 %о 

 

14. За с. Марково 

–  за жилищните и нежилищни имоти на граждани, застроените и урегулирани 

поземлени имоти, както и за жилищните имоти на предприятията, 

организациите  на бюджетна издръжка и други собственици на такива 

имоти, пропорционално  върху данъчната оценка на имотите - 6 %о.  

Размерът на таксата се определя за всяка услуга поотделно, както следва: 

 Разходи по чл. 62 от ЗМДТ Жилищни и вилни имоти 

на граждани и предприятия 

1. Сметосъбиране и сметоизвозване 2,79 %о 

2. Обезвреждане на битови отпадъци в депа 2,73 %о 

3. За чистота на обществените територии 0,48 %о 

 Всичко  6,00 %о 

 



 за нежилищни имоти на юридически лица, пропорционално върху по-високата 

между данъчната оценка  и отчетната стойност на имота - 6 %о 

Размерът на таксата се определя за всяка услуга поотделно, както следва: 

 Разходи по чл. 62 от ЗМДТ Нежилищни имоти на ЕТ и 

ЮЛ 

1. Сметосъбиране и сметоизвозване 2,79 %о 

2. Обезвреждане на битови отпадъци в депа 2,73 %о 

3. За чистота на обществените територии 0,48 %о 

 Всичко  6,00 %о 

 

15. За с. Славянин 

–  за жилищните и нежилищни имоти на граждани, застроените и урегулирани 

 поземлени имоти, както и за жилищните имоти на предприятията, организациите 

 на бюджетна издръжка и други собственици на такива имоти, пропорционално 

 върху данъчната оценка на имотите - 6 %о.  

Размерът на таксата се определя за всяка услуга поотделно, както следва: 

 Разходи по чл. 62 от ЗМДТ Жилищни и вилни имоти 

на граждани и предприятия 

1. Сметосъбиране и сметоизвозване 2,79 %о 

2. Обезвреждане на битови отпадъци в депа 2,73 %о 

3. За чистота на обществените територии 0,48 %о 

 Всичко  6,00 %о 

 

 за нежилищни имоти на юридически лица, пропорционално върху по-високата 

между данъчната оценка  и отчетната стойност на имота - 6 %о 

Размерът на таксата се определя за всяка услуга поотделно, както следва: 

 Разходи по чл. 62 от ЗМДТ Нежилищни имоти на ЕТ и 

ЮЛ 

1. Сметосъбиране и сметоизвозване 2,79 %о 

2. Обезвреждане на битови отпадъци в депа 2,73 %о 

3. За чистота на обществените територии 0,48 %о 

 Всичко  6,00 %о 

 

16. За с. Голям дол 



–  за жилищните и нежилищни имоти на граждани, застроените и урегулирани 

поземлени имоти, както и за жилищните имоти на предприятията, 

организациите  на бюджетна издръжка и други собственици на такива 

имоти, пропорционално  върху данъчната оценка на имотите - 6 %о.  

Размерът на таксата се определя за всяка услуга поотделно, както следва: 

 Разходи по чл. 62 от ЗМДТ Жилищни и вилни имоти 

на граждани и предприятия 

1. Сметосъбиране и сметоизвозване 2,79 %о 

2. Обезвреждане на битови отпадъци в депа 2,73 %о 

3. За чистота на обществените територии 0,48 %о 

 Всичко  6,00 %о 

 

 за нежилищни имоти на юридически лица, пропорционално върху по-високата 

между данъчната оценка  и отчетната стойност на имота - 6 %о 

Размерът на таксата се определя за всяка услуга поотделно, както следва: 

 Разходи по чл. 62 от ЗМДТ Нежилищни имоти на ЕТ и 

ЮЛ 

1. Сметосъбиране и сметоизвозване 2,79 %о 

2. Обезвреждане на битови отпадъци в депа 2,73 %о 

3. За чистота на обществените територии 0,48 %о 

 Всичко  6,00 %о 

 

17. За с. Малък дол 

–  за жилищните и нежилищни имоти на граждани, застроените и урегулирани 

поземлени имоти, както и за жилищните имоти на предприятията, 

организациите  на бюджетна издръжка и други собственици на такива 

имоти, пропорционално  върху данъчната оценка на имотите - 6 %о.  

 Размерът на таксата се определя за всяка услуга поотделно, както следва: 

 Разходи по чл. 62 от ЗМДТ Жилищни и вилни имоти 

на граждани и предприятия 

1. Сметосъбиране и сметоизвозване 2,79 %о 

2. Обезвреждане на битови отпадъци в депа 2,73 %о 

3. За чистота на обществените територии 0,48 %о 

 Всичко  6,00 %о 



 

 за нежилищни имоти на юридически лица, пропорционално върху по-високата 

между данъчната оценка  и отчетната стойност на имота - 6 %о 

Размерът на таксата се определя за всяка услуга поотделно, както следва: 

 Разходи по чл. 62 от ЗМДТ Нежилищни имоти на ЕТ и 

ЮЛ 

1. Сметосъбиране и сметоизвозване 2,79 %о 

2. Обезвреждане на битови отпадъци в депа 2,73 %о 

3. За чистота на обществените територии 0,48 %о 

 Всичко  6,00 %о 

 

18. За с. Найденово 

–  за жилищните и нежилищни имоти на граждани, застроените и урегулирани 

поземлени имоти, както и за жилищните имоти на предприятията, 

организациите  на бюджетна издръжка и други собственици на такива 

имоти, пропорционално  върху данъчната оценка на имотите - 6 %о.  

Размерът на таксата се определя за всяка услуга поотделно, както следва: 

 Разходи по чл. 62 от ЗМДТ Жилищни и вилни имоти 

на граждани и предприятия 

1. Сметосъбиране и сметоизвозване 2,79 %о 

2. Обезвреждане на битови отпадъци в депа 2,73 %о 

3. За чистота на обществените територии 0,48 %о 

 Всичко  6,00 %о 

 

 за нежилищни имоти на юридически лица, пропорционално върху по-високата 

между данъчната оценка  и отчетната стойност на имота - 6 %о 

Размерът на таксата се определя за всяка услуга поотделно, както следва: 

 Разходи по чл. 62 от ЗМДТ Нежилищни имоти на ЕТ и 

ЮЛ 

1. Сметосъбиране и сметоизвозване 2,79 %о 

2. Обезвреждане на битови отпадъци в депа 2,73 %о 

3. За чистота на обществените територии 0,48 %о 

 Всичко  6,00 %о 

 



19. За с. Съединение 

–  за жилищните и нежилищни имоти на граждани, застроените и урегулирани 

 поземлени имоти, както и за жилищните имоти на предприятията, организациите 

 на бюджетна издръжка и други собственици на такива имоти, пропорционално 

 върху данъчната оценка на имотите - 6 %о.  

Размерът на таксата се определя за всяка услуга поотделно, както следва: 

 Разходи по чл. 62 от ЗМДТ Жилищни и вилни имоти 

на граждани и предприятия 

1. Сметосъбиране и сметоизвозване 2,79 %о 

2. Обезвреждане на битови отпадъци в депа 2,73 %о 

3. За чистота на обществените територии 0,48 %о 

 Всичко  6,00 %о 

 

 за нежилищни имоти на юридически лица, пропорционално върху по-високата 

между данъчната оценка  и отчетната стойност на имота - 6 %о 

Размерът на таксата се определя за всяка услуга поотделно, както следва: 

 Разходи по чл. 62 от ЗМДТ Нежилищни имоти на ЕТ и 

ЮЛ 

1. Сметосъбиране и сметоизвозване 2,79 %о 

2. Обезвреждане на битови отпадъци в депа 2,73 %о 

3. За чистота на обществените територии 0,48 %о 

 Всичко  6,00 %о 

 

20. За с. Сърневец 

–  за жилищните и нежилищни имоти на граждани, застроените и урегулирани 

 поземлени имоти, както и за жилищните имоти на предприятията, организациите 

 на бюджетна издръжка и други собственици на такива имоти, пропорционално 

върху данъчната оценка на имотите - 6 %о.  

Размерът на таксата се определя за всяка услуга поотделно, както следва: 

 

 Разходи по чл. 62 от ЗМДТ Жилищни и вилни имоти 

на граждани и предприятия 

1. Сметосъбиране и сметоизвозване 2,79 %о 

2. Обезвреждане на битови отпадъци в депа 2,73 %о 



3. За чистота на обществените територии 0,48 %о 

 Всичко  6,00 %о 

 

 за нежилищни имоти на юридически лица, пропорционално върху по-високата 

между данъчната оценка  и отчетната стойност на имота - 6 %о 

Размерът на таксата се определя за всяка услуга поотделно, както следва: 

 Разходи по чл. 62 от ЗМДТ Нежилищни имоти на ЕТ и 

ЮЛ 

1. Сметосъбиране и сметоизвозване 2,79 %о 

2. Обезвреждане на битови отпадъци в депа 2,73 %о 

3. За чистота на обществените територии 0,48 %о 

 Всичко  6,00 %о 

 

21. За с. Малко Дряново 

–  за жилищните и нежилищни имоти на граждани, застроените и урегулирани 

поземлени имоти, както и за жилищните имоти на предприятията, 

организациите  на бюджетна издръжка и други собственици на такива 

имоти, пропорционално  върху данъчната оценка на имотите - 6 %о.  

Размерът на таксата се определя за всяка услуга поотделно, както следва: 

 Разходи по чл. 62 от ЗМДТ Жилищни и вилни имоти 

на граждани и предприятия 

1. Сметосъбиране и сметоизвозване 2,79 %о 

2. Обезвреждане на битови отпадъци в депа 2,73 %о 

3. За чистота на обществените територии 0,48 %о 

 Всичко  6,00 %о 

 

 за нежилищни имоти на юридически лица, пропорционално върху по- 

 високата между данъчната оценка  и отчетната стойност на имота - 6 %о 

Размерът на таксата се определя за всяка услуга поотделно, както следва: 

 Разходи по чл. 62 от ЗМДТ Нежилищни имоти на ЕТ и 

ЮЛ 

1. Сметосъбиране и сметоизвозване 2,79 %о 

2. Обезвреждане на битови отпадъци в депа 2,73 %о 



3. За чистота на обществените територии 0,48 %о 

 Всичко  6,00 %о 

 

22. За с. Долно Ново село 

–  за жилищните и нежилищни имоти на граждани, застроените и урегулирани 

поземлени имоти, както и за жилищните имоти на предприятията, 

организациите  на бюджетна издръжка и други собственици на такива 

имоти, пропорционално  върху данъчната оценка на имотите - 6 %о.  

 Размерът на таксата се определя за всяка услуга поотделно, както следва: 

 Разходи по чл. 62 от ЗМДТ Жилищни и вилни имоти 

на граждани и предприятия 

1. Сметосъбиране и сметоизвозване 2,79 %о 

2. Обезвреждане на битови отпадъци в депа 2,73 %о 

3. За чистота на обществените територии 0,48 %о 

 Всичко  6,00 %о 

 

 за нежилищни имоти на юридически лица, пропорционално върху по-високата 

между данъчната оценка  и отчетната стойност на имота - 6 %о 

Размерът на таксата се определя за всяка услуга поотделно, както следва: 

 Разходи по чл. 62 от ЗМДТ Нежилищни имоти на ЕТ и 

ЮЛ 

1. Сметосъбиране и сметоизвозване 2,79 %о 

2. Обезвреждане на битови отпадъци в депа 2,73 %о 

3. За чистота на обществените територии 0,48 %о 

 Всичко  6,00 %о 

 

23. Горно Ново село 

 

–  за жилищните и нежилищни имоти на граждани, застроените и урегулирани 

поземлени имоти, както и за жилищните имоти на предприятията, 

организациите  на бюджетна издръжка и други собственици на такива 

имоти, пропорционално  върху данъчната оценка на имотите - 6 %о.  

 Размерът на таксата се определя за всяка услуга поотделно, както следва: 

 Разходи по чл. 62 от ЗМДТ Жилищни и вилни имоти 



на граждани и предприятия 

1. Сметосъбиране и сметоизвозване 2,79 %о 

2. Обезвреждане на битови отпадъци в депа 2,73 %о 

3. За чистота на обществените територии 0,48 %о 

 Всичко  6,00 %о 

 

 за нежилищни имоти на юридически лица, пропорционално върху по-високата 

между данъчната оценка  и отчетната стойност на имота - 6 %о 

Размерът на таксата се определя за всяка услуга поотделно, както следва: 

 

 Разходи по чл. 62 от ЗМДТ Нежилищни имоти на ЕТ и 

ЮЛ 

1. Сметосъбиране и сметоизвозване 2,79 %о 

2. Обезвреждане на битови отпадъци в депа 2,73 %о 

3. За чистота на обществените територии 0,48 %о 

 Всичко  6,00 %о 

 

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” 

 

Общ брой съветници – 13. Брой присъствали на гласуването – 13. Брой гласували 

„за” – 13, „против” – 0 , „въздържал се” – 0. Приема се. 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОбС_____________                  

                                          /П. МИХАЙЛОВ/ 



           ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - БРАТЯ ДАСКАЛОВИ 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

№ 371 

 

от 21.12.2017 г. 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА, чл. 124, ал. 1, 2  и 4 от Закона за 

публичните финанси и чл. 36, ал. 3 от Наредбата  за условията и реда за съставяне на 

бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години, за съставяне, 

приемане, изпълнение и отчитане на  бюджета на Община Братя Даскалови, Общински 

съвет – Братя Даскалови реши : 

1. Приема актуализираната инвестиционна програма на Община Братя 

Даскалови за 2017 година в размер на  857792 лв.,  съгласно  Приложение 1   

2. Приема актуализацията на бюджета за 2017 год., без да изменя общия му 

размер. 

 

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 – „против” 

             13. Радка Стоилова Караджова – „против” 

 

Общ брой съветници – 13. Брой присъствали на гласуването – 13. Брой гласували 

„за” – 11, „против” – 2 , „въздържал се” – 0. Приема се. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОбС_____________                  
                                      /П. МИХАЙЛОВ/ 

 

 


