
           ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - БРАТЯ ДАСКАЛОВИ 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

№ 509 

 

от 19.12.2018 г. 

 

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23, във връзка с чл. 27, ал. 6 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация, Общински съвет – Братя Даскалови реши: 

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

неговите постоянни комисии за периода 01.05.2018 г. – 30.11.2018 г.,  

съгласно Приложение 1. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

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

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

 

             ПРЕДСЕДАТЕЛ ОбС__________________                 

                                    /П. МИХАЙЛОВ/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



           ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - БРАТЯ ДАСКАЛОВИ 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

№ 510 

 

от 19.12.2018 г. 

 

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от Закона за местното самоуправление и 

местната администрация и чл. 40 от Правилникa за организацията и дейността на 

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

общинската администрация, мандат 2015-2019 г., Общински съвет – Братя Даскалови 

реши: 

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

шестмесечие на 2019 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 

 

№ 511 

 

от 19.12.2018 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 2019 г. 

 

Вид разход Необходими средства 

в лв. 

І. За дейност сметосъбиране и сметоизвозване 199 300 

1. осигуряване на съдове за съхраняване на битови отпадъци-

контейнери, кофи и др.  

50 000 

2. събиране на битови отпадъци и транспортиране до депо 149 300 

- постелен инвентар и работно облекло 1 500 

- материали 12 000 

- горива 45 000 

- текущ ремонт 25 000 

- разходи за застраховки 2 000 

- данъци, винетки 4000 

- заплати 49 000 

- други възнаграждения на персонала 1800 

- осигурителни вноски от работодател 9000 



ІІ. За дейност обезвреждане на битови отпадъци в депа 

или други съоръжения 

227 000 

- външни услуги 80 000 

             в т.ч. депониране 67 000 

- отчисления по чл. 60 и чл. 64 от ЗУО 147 000 

ІІІ. За дейност чистота на обществените територии 18 000 

Всичко разходи 444 300 

Остатък от 2017 г.  0 

Сума за събиране 444 300 

 

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 22577,88 25715,90 2039,15 29255,72 

Гранит 13123,26 14947,22 1185,24 15597,42 

Мирово 6996,55 7968,97 631,90 152629,85 

Оризово  68465,29 77981,04 6183,52 15012,14 

Партизанин 6734,01 7669,94 608,19 22220,83 

Плодовитово 9967,62 11352,98 900,24 46690,14 

Черна гора 20943,83 23854,74 1891,57 13792,32 

Опълченец 6186,83 7046,72 558,77 7494,26 

Горно Белево 3361,70 3828,94 303,62 12705,48 

Верен 5699,31 6491,43 514,74 9909,01 

Православ 4444,89 5062,67 401,45 6394,28 

Кольо Мариново 2868,29 3266,94 259,05 9646,24 

Медово 4327,02 4928,42 390,80 4386,54 

Марково 1967,67 2241,15 177,71 1882,68 



Славянин 844,52 961,89 76,27 5364,77 

Голям дол 2406,48 2740,95 217,34 3932,05 

Малък дол 1763,80 2008,95 159,30 9653,66 

Найденово 4330,35 4932,21 391,10 8717,27 

Съединение 3910,31 4453,80 353,16 8137,71 

Сърневец 3650,34 4157,68 329,68 6576,82 

Малко Дряново 2950,17 3360,20 266,45 1985,84 

Долно ново село 890,79 1014,60 80,45 1982,04 

Горно ново село 889,09 1012,66 80,30 29255,72 

Общо: 199 300,00 227 000,00 18 000,00 444 300,00 

 

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 2019 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 2,69 %о 

2. Обезвреждане на битови отпадъци в депа 3,07 %о 

3. За чистота на обществените територии 0,24 %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 2,69 %о 

2. Обезвреждане на битови отпадъци в депа 3,07 %о 

3. За чистота на обществените територии 0,24 %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 2,69 %о 

2. Обезвреждане на битови отпадъци в депа 3,07 %о 

3. За чистота на обществените територии 0,24 %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 2,69 %о 

2. Обезвреждане на битови отпадъци в депа 3,07 %о 

3. За чистота на обществените територии 0,24 %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 2,69 %о 

2. Обезвреждане на битови отпадъци в депа 3,07 %о 

3. За чистота на обществените територии 0,24 %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 2,69 %о 

2. Обезвреждане на битови отпадъци в депа 3,07 %о 

3. За чистота на обществените територии 0,24 %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 2,69 %о 

2. Обезвреждане на битови отпадъци в депа 3,07 %о 

3. За чистота на обществените територии 0,24 %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 2,69 %о 

2. Обезвреждане на битови отпадъци в депа 3,07 %о 

3. За чистота на обществените територии 0,24 %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 2,69 %о 

2. Обезвреждане на битови отпадъци в депа 3,07 %о 

3. За чистота на обществените територии 0,24 %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 2,69 %о 

2. Обезвреждане на битови отпадъци в депа 3,07 %о 



3. За чистота на обществените територии 0,24 %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 2,69 %о 

2. Обезвреждане на битови отпадъци в депа 3,07 %о 

3. За чистота на обществените територии 0,24 %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 2,69 %о 

2. Обезвреждане на битови отпадъци в депа 3,07 %о 

3. За чистота на обществените територии 0,24 %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 2,69 %о 

2. Обезвреждане на битови отпадъци в депа 3,07 %о 

3. За чистота на обществените територии 0,24 %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 2,69 %о 

2. Обезвреждане на битови отпадъци в депа 3,07 %о 

3. За чистота на обществените територии 0,24 %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 2,69 %о 

2. Обезвреждане на битови отпадъци в депа 3,07 %о 

3. За чистота на обществените територии 0,24 %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 2,69 %о 

2. Обезвреждане на битови отпадъци в депа 3,07 %о 

3. За чистота на обществените територии 0,24 %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 2,69 %о 

2. Обезвреждане на битови отпадъци в депа 3,07 %о 

3. За чистота на обществените територии 0,24 %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 2,69 %о 

2. Обезвреждане на битови отпадъци в депа 3,07 %о 

3. За чистота на обществените територии 0,24 %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 2,69 %о 

2. Обезвреждане на битови отпадъци в депа 3,07 %о 

3. За чистота на обществените територии 0,24 %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 2,69 %о 

2. Обезвреждане на битови отпадъци в депа 3,07 %о 

3. За чистота на обществените територии 0,24 %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 2,69 %о 

2. Обезвреждане на битови отпадъци в депа 3,07 %о 



3. За чистота на обществените територии 0,24 %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 2,69 %о 

2. Обезвреждане на битови отпадъци в депа 3,07 %о 

3. За чистота на обществените територии 0,24 %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 2,69 %о 

2. Обезвреждане на битови отпадъци в депа 3,07 %о 

3. За чистота на обществените територии 0,24 %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 2,69 %о 

2. Обезвреждане на битови отпадъци в депа 3,07 %о 

3. За чистота на обществените територии 0,24 %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 2,69 %о 

2. Обезвреждане на битови отпадъци в депа 3,07 %о 

3. За чистота на обществените територии 0,24 %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 2,69 %о 

2. Обезвреждане на битови отпадъци в депа 3,07 %о 

3. За чистота на обществените територии 0,24 %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 2,69 %о 

2. Обезвреждане на битови отпадъци в депа 3,07 %о 

3. За чистота на обществените територии 0,24 %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 2,69 %о 

2. Обезвреждане на битови отпадъци в депа 3,07 %о 

3. За чистота на обществените територии 0,24 %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 2,69 %о 

2. Обезвреждане на битови отпадъци в депа 3,07 %о 

3. За чистота на обществените територии 0,24 %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 2,69 %о 

2. Обезвреждане на битови отпадъци в депа 3,07 %о 

3. За чистота на обществените територии 0,24 %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 2,69 %о 

2. Обезвреждане на битови отпадъци в депа 3,07 %о 

3. За чистота на обществените територии 0,24 %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 2,69 %о 

2. Обезвреждане на битови отпадъци в депа 3,07 %о 

3. За чистота на обществените територии 0,24 %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 2,69 %о 

2. Обезвреждане на битови отпадъци в депа 3,07 %о 

3. За чистота на обществените територии 0,24 %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 2,69 %о 

2. Обезвреждане на битови отпадъци в депа 3,07 %о 

3. За чистота на обществените територии 0,24 %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 2,69 %о 

2. Обезвреждане на битови отпадъци в депа 3,07 %о 

3. За чистота на обществените територии 0,24 %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 2,69 %о 



2. Обезвреждане на битови отпадъци в депа 3,07 %о 

3. За чистота на обществените територии 0,24 %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 2,69 %о 

2. Обезвреждане на битови отпадъци в депа 3,07 %о 

3. За чистота на обществените територии 0,24 %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 2,69 %о 

2. Обезвреждане на битови отпадъци в депа 3,07 %о 

3. За чистота на обществените територии 0,24 %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 2,69 %о 

2. Обезвреждане на битови отпадъци в депа 3,07 %о 

3. За чистота на обществените територии 0,24 %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 2,69 %о 

2. Обезвреждане на битови отпадъци в депа 3,07 %о 

3. За чистота на обществените територии 0,24 %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 2,69 %о 

2. Обезвреждане на битови отпадъци в депа 3,07 %о 

3. За чистота на обществените територии 0,24 %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 2,69 %о 

2. Обезвреждане на битови отпадъци в депа 3,07 %о 

3. За чистота на обществените територии 0,24 %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 2,69 %о 

2. Обезвреждане на битови отпадъци в депа 3,07 %о 

3. За чистота на обществените територии 0,24 %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 2,69 %о 

2. Обезвреждане на битови отпадъци в депа 3,07 %о 

3. За чистота на обществените територии 0,24 %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 2,69 %о 

2. Обезвреждане на битови отпадъци в депа 3,07 %о 

3. За чистота на обществените територии 0,24 %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 2,69 %о 

2. Обезвреждане на битови отпадъци в депа 3,07 %о 

3. За чистота на обществените територии 0,24 %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 – „въздържал се” 

             11. Спас Запрянов Пеев – „въздържал се” 

             12. Иван Димитров Жеков – „въздържал се” 

             13. Радка Стоилова Караджова –„въздържал се” 

 

 

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

9, „против” – 0 , „въздържал се” – 4. Приема се. 

 

 

 

               ПРЕДСЕДАТЕЛ ОбС________________                  

                                      /П. МИХАЙЛОВ/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



           ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - БРАТЯ ДАСКАЛОВИ 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

№ 512 

 

от 19.12.2018 г. 

 

На основание чл. 21, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната 

администрация, чл. 1, ал. 2 от Закона за местните данъци и такси, във връзка с чл. 8 и 

чл. 15, ал. 1 от Закона за нормативните актове и чл. 79 от 

Административнопроцесуалния кодекс, Общински съвет - Братя Даскалови реши: 

 

1. Приема Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определяне 

размера на местните данъци на територията на община Братя Даскалови, както следва:  

 

§ 1. В чл. 2 се създава се нова т. 7: 

т. 7 Данък върху таксиметров превоз на пътници. 

 

§ 2. Чл. 7 се изменя и придобива следната редакция:  

„(1) С данък върху недвижимите имоти се облагат разположените на територията на 

общината поземлени имоти, сгради и самостоятелни обекти в сгради в строителните 

граници на населените места и селищните образувания, както и поземлените имоти 

извън тях, които според подробен устройствен план имат предназначението по чл. 8, т. 

1 от Закона за устройство на територията.” 

„(4) Не се облагат с данък недвижимите имоти с данъчна оценка до 1680 лв. 

включително.” 

 

§ 3. Чл. 8 се изменя и придобива следната редакция:  

„(4) При концесия данъчно задължен е концесионерът. При концесия за добив данъчно 

задължено лице е собственикът, с изключение на случаите, при които в полза на 

концесионера е учредено вещно право на ползване върху поземления имот или 

съответната част от него.” 

 

§ 4. Чл. 9 се изменя и придобива следната редакция:  

„Когато върху облагаем недвижим имот правото на собственост или ограниченото 

вещно право на ползване е притежание на няколко лица, те дължат данък съответно на 

частите си.” 

 

§ 5. Чл. 10 се изменя и придобива следната редакция:  

„(2) Всеки от съсобствениците на имота, съответно от съпритежателите на 

ограниченото вещно право на ползване, може да плати данъка за целия имот за сметка 

на останалите.” 

 



§ 6. Чл. 11 се изменя и придобива следната редакция:  

„(1) Данъкът върху недвижимите имоти се плаща на две равни вноски в следните 

срокове: до 30 юни и до 30 октомври.” 

 „(2) На предплатилите до 30 април за цялата година се прави отстъпка 5 %.” 

 

§ 7. Чл. 17 се изменя и придобива следната редакция: 

„(1) Данъчната оценка на недвижимите имоти на предприятията е по-високата между 

отчетната им стойност и данъчната оценка, съгласно приложение № 2 от Закона за 

местните данъци и такси.” 

 

§ 8. В чл. 19 се създава нова ал. 3:  

„(3) В случай че е установено деклариране на повече от едно основно жилище, 

облекченията по ал. 1 и 2 не се прилагат и данъкът, определен по чл. 15 от Наредбата, 

се дължи в пълен размер за всяко от жилищата и за периода, в който едновременно са 

декларирани като основни жилища.” 

 

§ 9. Чл. 25 се изменя и придобива следната редакция: 

„При откриване на наследство данъчно задължените лица по чл. 24 или техните 

законни представители са длъжни в срок от 6 месеца да подадат декларация по чл. 32 от 

Закона за местните данъци и такси в общината по последното местожителство на 

наследодателя, а ако последният е имал местожителство в чужбина – по 

местонахождението на по-голямата част от имуществото му в страната.” 

 

§ 10. Чл. 37 се изменя и придобива следната редакция: 

„(2) Данъкът се заплаща при прехвърлянето на недвижимия имот, ограничените вещни 

права върху недвижим имот и моторните превозни средства, а в случаите по чл. 44, ал. 

3 от ЗМДТ - към момента на издаване на акта, удостоверяващ правото на собственост, 

който подлежи на вписване.” 

 (3) се отменя. 

 

§ 11. Чл. 40 се изменя и придобива следната редакция: 

Създава се алинея 1: 

„(1) Размерът на данъка се определя от служителите по чл. 5, ал.1  въз основа на данни 

от регистъра на пътните превозни средства, поддържан от Министерството на 

вътрешните работи, и се съобщава на данъчно задълженото лице.” 

Създава се алинея 2: 

„(2) Алинея първа не се прилага, когато: 

1. пътното превозно средство е придобито по наследство; 

2. пътното превозно средство е собственост на повече от едно лице; 

3. собственикът/собствениците на пътното превозно средство няма/нямат 

постоянен адрес, съответно седалище на територията на страната; 

4. са налице основания за предявяване право на освобождаване от данък.” 

Създава се алинея 3: 

„(3) Собствениците на превозни средства, с изключение на случаите по ал. 1, 

декларират пред общината по постоянния им адрес, съответно седалище, 

притежаваните от тях превозни средства в двумесечен срок от придобиването им. За 

превозните средства, които не са регистрирани за движение в страната, двумесечният 

срок започва да тече от датата на регистрацията им за движение. При придобиване на 

превозно средство по наследство декларацията се подава в срока по чл. 32 от Закона за 

местните данъци и такси.” 



 

§12. Чл. 41 се изменя и придобива следната редакция:  

„(1) За леки и товарни автомобили с технически допустима максимална маса не повече 

от 3,5 т годишният данък се състои от два компонента – имуществен и екологичен, и се 

определя по следната формула: 

ГДПС = ИмК x ЕК, 

където: 

 ГДПС е годишният размер на данъка върху превозните средства за леки и 

товарни автомобили с технически допустима максимална маса не повече от 3,5т. 

 

 ИмК е имуществен компонент, който се определя в зависимост от мощността на 

двигателя, коригирана с коефициент в зависимост от годината на производство 

на автомобила, както следва:   

а) до 55 kW включително – от 0,40 лв. за 1 kW; 

б) над 55 kW до 74 kW включително – от 0,54 лв. за 1 kW; 

в) над 74 kW до 110 kW включително – от 1,10 лв. за 1 kW; 

г) над 110 kW до 150 kW включително – от 1,23 лв. за 1 kW; 

д) над 150 kW до 245 kW включително – от 1,60 лв. за 1 kW; 

е) над 245 kW – от 2,10 лв. за 1 kW;  

 

Коригиращият коефициент в зависимост от годината на производство на 

автомобила е следният: 

Брой на годините от годината на производство, включително годината на 

производство 
Коефициент 

Над 20 години 1,1 

Над 15 до 20 години включително 1 

Над 10 до 15 години включително 1,3 

Над 5 до 10 години включително 1,5 

До 5 години включително 2,3 

  

 ЕК е екологичен компонент, който се определя, както следва: 

 

Екологична категория Коефициент 

без екологична категория, с екологични категории "Евро 1" и "Евро 2" 1,20 

"Евро 3"  1,00  

"Евро 4" 0,80 

"Евро 5" 0,60 

"Евро 6" и "ЕЕV" 0,40 

 

 

„(2) Данъкът за ремаркета на леки и товарни автомобили с технически допустима 

максимална маса до 3,5 т. е в следните размери: 

1. Товарно ремарке – 5 лв. 

2. Къмпинг ремарке – 10 лв.” 

 

„(6) Данъкът за товарен автомобил с технически допустима максимална маса над 3,5 т, 

но не повече от 12 т е в размер 10 лв. за всеки започнати 750 кг товароносимост.” 

 



„(8) Данъкът за специализирани строителни машини (бетоновози, бетон-помпи и 

други), автокранове и други специални автомобили, без тролейбусите, в размер на 50 

лв.” 

 

„(9) Данъкът за автокранове с товароподемност над 40 тона е в размер на 100 лв.” 

 

§ 13. Чл. 45 се изменя и придобива следната редакция: 

Алинея 1 се отменя. 

Създава се нова ал. 2: 

„(2) За мотопеди и мотоциклети с мощност на двигателя до 74 kW включително, и 

съответстващи на екологична категория "Евро 4" данъкът се заплаща с 20 на сто 

намаление, а за съответстващите на екологични категории, по-високи от "Евро 4" – с 60 

на сто намаление от определения по чл. 41 данък.” 

 

Досегашната ал. 2 става ал. 3 и придобива следната редакция: 

„(3) За автобусите, товарните автомобили, с технически допустима максимална маса 

над 3,5 т, влекачите за ремарке и седловите влекачи с двигатели, съответстващи на 

екологична категория "Евро 4", данъкът се заплаща с 20 на сто намаление, а за 

съответстващите на "Евро 5", "Евро 6" и "ЕЕV" – с 50 на сто намаление от определения 

по чл.41 данък.” 

 

Досегашната ал. 3 става ал.4 и придобива следната редакция: 

„(4) За автобуси, извършващи обществен превоз на пътници по редовни автобусни 

линии в градовете и в слабонаселените планински и гранични райони, които се 

субсидират от общините, данъкът се заплаща в размер 10 на сто от размера, определен 

по реда на чл.41, при условие че не се използват за други цели.” 

 

§ 14. Чл. 46 се изменя и придобива следната редакция: 

„(1)  Данъкът върху превозните средства се плаща на две равни вноски в следните 

срокове: до 30 юни и до 31 октомври на годината, за която е дължим. На предплатилите 

до 30 април за цялата година се прави отстъпка 5 на сто.” 

 

„(3) Заплащането на данъка е условие за редовност при периодичния 

технически преглед на превозното средство. Заплащането на данъка се удостоверява 

със: 

1. проверка чрез автоматизиран обмен на информация между информационната 

система за електронно регистриране на извършените периодични прегледи на пътни 

превозни средства, поддържана от Министерството на транспорта, информационните 

технологии и съобщенията, и: 

а) системата за обмен на информация, поддържана от Министерството на 

финансите  или 

б) съответната система за администриране на местни данъци и такси на 

общината, или 

2. представяне на издаден или заверен от общината документ.” 

 

§ 15. Чл. 48 се изменя и придобива следната редакция: 

„(1)  Физическо лице, включително едноличен търговец, което извършва дейности, 

посочени в приложение № 4 към Глава втора, Раздел VI от Закона за местните данъци и 

такси (патентни дейности) се облага с годишен патентен данък за доходите от тези 

дейности, при условие че:   



1. оборотът на лицето за предходната година не превишава 50 000 лв., и 

2. лицето не е регистрирано по Закона за данък върху добавената стойност, с 

изключение на регистрация за вътреобщностно придобиване по чл.99 и чл.100, ал. 2 от 

същия закон.”  

 

§ 16. Чл. 56 се изменя и придобива следната редакция: 

„Лицата по чл. 48, ал. 1 заплащат патентен данък в размерите, посочени в приложение 

№ 2 от настоящата наредба.” 

 

§ 17. Чл. 57 се изменя и придобива следната редакция: 

„(3) Лицата по ал. 2 внасят данъка в приход на бюджета на общината по 

местонахождение на местата за настаняване по смисъла на Закона за туризма.”  

 

§ 18. Чл. 58 се изменя и придобива следната редакция: 

Алинея 4 се отменя. 

Алинея 5 се отменя. 

 

§ 19. Чл. 59 се изменя и придобива следната редакция: 

„Приходите от туристическия данък се разходват за мероприятия по чл. 11, ал. 2 от 

Закона за туризма.” 

 

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 – „против” 

9. Никола Вълев Будаков – „против” 

             10. Стоян Колев Вълчев – „въздържал се” 

             11. Спас Запрянов Пеев – „въздържал се” 

             12. Иван Димитров Жеков – „въздържал се” 

             13. Радка Стоилова Караджова –„въздържал се” 

 

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

7, „против” – 2, „въздържал се” – 4. Приема се. 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОбС_____________                  

                                     /П. МИХАЙЛОВ/ 

 



           ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - БРАТЯ ДАСКАЛОВИ 
 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

№ 513 

 

от 19.12.2018 г. 

 

    На основание чл. 21, ал. 1, т. 15 и т. 23 от  Закона за местното самоуправление 

и местната администрация, във връзка с чл. 198е, ал. 1, ал. 3 и ал. 5 от Закона за водите 

и чл. 5, ал. 5 и ал. 6 от Правилника за организацията и дейността на асоциациите по 

водоснабдяване и канализация, Общински съвет – Братя Даскалови реши: 

 

 І. Определя в заседанието на Общото събрание на Асоциацията по ВиК на обособената 

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

свикано на 07.01.2019 г., Община Братя Даскалови да се представлява от Галина 

Атанасова Радева – зам.-кмет на Община Братя Даскалови. 

 

ІІ. По точка 1: Обсъждане и съгласуване на коригирания Бизнес план за развитие на 

дейността на „Водоснабдяване и канализация” ЕООД, гр. Стара Загора за периода 2017-

2021 г., по повод прекратяване на предоставяне на услуги от оператора в община 

Тополовград, считано от 2019 г. – представителят на Община Братя Даскалови да 

гласува „за“. 

По точка 2: Други - представителят на Община Братя Даскалови да гласува по негова 

преценка „за“, „против“ или „въздържал се“. 

 

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 

 

№ 514 

 

от 19.12.2018 г. 

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23, чл. 21, ал. 2 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация, Общински съвет – Братя Даскалови реши: 

 

1. Общински съвет - Братя Даскалови дава съгласие Община Братя Даскалови да 

кандидатства с проект «Прилагане на мерки за енергийна ефективност в ОУ „Христо 

Ботев”, УПИ I-603, кв.36, с.Оризово, Община Братя Даскалови» по процедура чрез 

подбор BG06RDNP001-19.123 - Сдружение „МИГ Брезово, Братя Даскалови“, Мярка 

7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове 

малки по мащаби инфраструктура“. 

2. Общински съвет - Братя Даскалови потвърждава, че дейностите, включени в проект 

“Прилагане на мерки за енергийна ефективност в ОУ „Христо Ботев”, УПИ I-603, 

кв.36, с.Оризово, Община Братя Даскалови”, съответстват на приоритетите на 

Общинския план за развитие на община Братя Даскалови за периода 2014-2020 г. 

3. Упълномощава Кмета на Община Братя Даскалови – Иван Стоянов Танев, да 

предприеме всички необходими действия във връзка с кандидатстването на Община 

Братя Даскалови с проект „Прилагане на мерки за енергийна ефективност в ОУ 

„Христо Ботев”, УПИ I-603, кв.36, с.Оризово, Община Братя Даскалови” по ПРСР 

2014-2020 г. пред Сдружение „МИГ Брезово, Братя Даскалови”, да подготви всички 

изискуеми за целта документи, както и да подаде заявление за кандидатстване. 

 

 

 

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

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

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОбС_____________                  

                                                 /П. МИХАЙЛОВ/ 

 

 

                      

https://testeumis2020.government.bg/bg/s/Project/New/5ffa94df-5d38-47df-8987-1beaf68f72b7
https://testeumis2020.government.bg/bg/s/Project/New/5ffa94df-5d38-47df-8987-1beaf68f72b7
https://testeumis2020.government.bg/bg/s/Project/New/5ffa94df-5d38-47df-8987-1beaf68f72b7


           ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - БРАТЯ ДАСКАЛОВИ 

 

 Р Е Ш Е Н И Е 

 

                                                                  № 515 

 

от 19.12.2018 г. 

 

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и чл. 44, ал. 1, т. 7 от ЗМСМА, Общински съвет – 

Братя Даскалови реши: 

 

1.  Приема  Отчет на Иван Танев,  кмет на Община Братя Даскалови, за 

изпълнение решенията на Общински съвет - Братя Даскалови за периода 

01.06.2018 г. – 30.11.2018 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

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

8, „против” – 5, „въздържал се” – 0. Приема се. 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОбС_____________                  

                                          /П. МИХАЙЛОВ/ 

 



           ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - БРАТЯ ДАСКАЛОВИ 

 

 Р Е Ш Е Н И Е 

 

                                                                  № 516 

 

от 19.12.2018 г. 

 

 

           На основание чл. 21, ал. 1, т. 8, в изпълнение на правомощията по чл. 21, ал. 2 от 

Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 19, ал. 

1, чл. 198о, ал. 1 и чл. 198п, ал. 1 и ал. 5 от Закона за водите и на основание сключен 

договор за стопанисване, поддържане и експлоатация на ВиК системите и 

съоръженията и предоставяне на водоснабдителни и канализационни услуги по чл. 

198о, ал. 1 от Закона за водите, в съответствие с Указания, дадени от Министерството 

на регионалното развитие и благоустройството, с изх.№ 91-00-87/13.10.2017г. до 

Председателя на АВиК на обособената територия, обслужвана от „ВиК” ЕООД – 

Ст.Загора, Общински съвет – Братя Даскалови реши: 

 

1. ПРИЕМА И ОДОБРЯВА следните инвестиции в публични активи на Община Братя 

Даскалови, извършени от „Водоснабдяване и канализация” ЕООД – Ст.Загора през 

2018 година: 

1.1 „Реконструкция на част от тласкателен водопровод Ф125 АЦ с ПЕВП Ф 140 

мм с дължина 360,0 м, с.Братя Даскалови, общ.Братя Даскалови”  – стойност 

на инвестицията 13 366,81 лв. без ДДС.  

1.2 „Реконструкция на аварирал участък /преминаване под мост/ от 

разпределителен водопровод ф 159 стомана с тръби ПЕВП ф110, Pn = 10 атм с 

дължина 21,0 м, с.Православ, общ.Братя Даскалови” - стойност на 

инвестицията 2 547,25 лв. без ДДС.  

1.3 „Реконструкция на част от хранителен АЦ водопровод ф 125мм с тръби ПЕВП 

ф110, Pn=10 атм с дължина 47,0м, с.Опълченец, общ.Братя Даскалови” - 

стойност на инвестицията 1 703,11 лв. без ДДС.  

1.4   „Монтаж на СК Dn 100 мм за оформяне на водоснабдителни зони, с.Оризово, 

общ.Братя Даскалови” - стойност на инвестицията 919,43 лв. без ДДС. 

1.5 „Монтаж на СК Dn 125 мм и СК Dn 80 мм за оформяне на водоснабдителни 

зони, с.Горно Белево, общ.Братя Даскалови” - стойност на инвестицията 

1483,23 лв. без ДДС. 

1.6  „Реконструкция на преливната система за черпателен водоем от тръби ф 129 

стомана с тръби ПЕВП ф 110, Pn=10 атм с дължина 30,0 м при ПС 

„Найденово”, с.Найденово, общ.Братя Даскалови” - стойност на инвестицията 

1 151,84 лв. без ДДС. 

1.7 „Реконструкция на част от тласкателен водопровод ф150 мм АЦ с тръби 

ПЕВП ф125, Pn=10 атм с дължина 295,0 м. с.Партизанин, община Братя 

Даскалови” – стойност на инвестицията 7967,03 лв. без ДДС. 

1.8 Монтирани водомери на сградно водопроводно отклонение (СВО) – 59 бр. в 

с.Братя Даскалови - стойност на инвестицията 2077,52 лв. без ДДС 



1.9 Монтирани водомери на сградно водопроводно отклонение (СВО) – 12 бр. в 

с.Верен - стойност на инвестицията 499,84 лв. без ДДС 

1.10 Монтирани водомери на сградно водопроводно отклонение (СВО) – 14 

бр. в с.Голям дол - стойност на инвестицията 671,22 лв. без ДДС 

1.11 Монтирани водомери на сградно водопроводно отклонение (СВО) – 18 

бр. в с.Горно Белево - стойност на инвестицията 795,18 лв. без ДДС 

1.12 Монтирани водомери на сградно водопроводно отклонение (СВО) – 10 

бр. в с.Горно ново село - стойност на инвестицията 462,81 лв. без ДДС 

1.13 Монтирани водомери на сградно водопроводно отклонение (СВО) – 4 бр. 

в с.Гранит - стойност на инвестицията 197,54 лв. без ДДС 

1.14 Монтирани водомери на сградно водопроводно отклонение (СВО) – 20 

бр. в с.Колю Мариново - стойност на инвестицията 915,87 лв. без ДДС 

1.15 Монтирани водомери на сградно водопроводно отклонение (СВО) – 17 

бр. в с.Марко Дряново - стойност на инвестицията 825,98 лв. без ДДС 

1.16 Монтирани водомери на сградно водопроводно отклонение (СВО) – 7 бр. 

в с.Марково - стойност на инвестицията 336,53 лв. без ДДС 

1.17 Монтирани водомери на сградно водопроводно отклонение (СВО) – 65 

бр. в с.Медово - стойност на инвестицията 2498,50 лв. без ДДС 

1.18 Монтирани водомери на сградно водопроводно отклонение (СВО) – 63 

бр. в с.Мирово - стойност на инвестицията 2645,25 лв. без ДДС 

1.19 Монтирани водомери на сградно водопроводно отклонение (СВО) – 12 

бр. в с.Найденово - стойност на инвестицията 578,27 лв. без ДДС 

1.20 Монтирани водомери на сградно водопроводно отклонение (СВО) – 23 

бр. в с.Опълченец - стойност на инвестицията 965,12 лв. без ДДС 

1.21 Монтирани водомери на сградно водопроводно отклонение (СВО) – 165 

бр. в с.Оризово - стойност на инвестицията 7001,32 лв. без ДДС 

1.22 Монтирани водомери на сградно водопроводно отклонение (СВО) – 6 бр. 

в с.Партизанин - стойност на инвестицията 255,24 лв. без ДДС 

1.23 Монтирани водомери на сградно водопроводно отклонение (СВО) – 14 

бр. в с.Плодовитово - стойност на инвестицията 669,35 лв. без ДДС 

1.24 Монтирани водомери на сградно водопроводно отклонение (СВО) – 20 

бр. в с.Православ - стойност на инвестицията 865,67 лв. без ДДС 

1.25 Монтирани водомери на сградно водопроводно отклонение (СВО) – 5 бр. 

в с.Славянин - стойност на инвестицията 206,39 лв. без ДДС 

1.26 Монтирани водомери на сградно водопроводно отклонение (СВО) – 7 бр. 

в с.Съединение - стойност на инвестицията 412,22 лв. без ДДС 

1.27 Монтирани водомери на сградно водопроводно отклонение (СВО) – 9 бр. 

в с.Сърневец - стойност на инвестицията 476,64 лв. без ДДС 

1.28 Монтирани водомери на сградно водопроводно отклонение (СВО) – 37 

бр. в с.Черна гора - стойност на инвестицията 1677,25 лв. без ДДС 

 

2.  Активите да преминат в управление на Асоциацията по ВиК на обособена 

територия, обслужвана от „ВиК” ЕООД – Ст.Загора и да бъдат предадени за 

стопанисване, поддържане и експлоатация на „ВиК” ЕООД – Ст.Загора. 

 

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 – „въздържал се” 

             13. Радка Стоилова Караджова –„въздържал се” 

 

 

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

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

 
 
 
 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОбС_____________                  

                                          /П. МИХАЙЛОВ/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



           ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - БРАТЯ ДАСКАЛОВИ 

 

 Р Е Ш Е Н И Е 

 

                                                                  № 517 

 

от 19.12.2018 г. 

 

На основание чл. 124 от Закона  за  публичните финанси,  чл. 21, ал. 1, т. 6 от 

ЗМСМА и чл. 36, ал. 3 от Наредба 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 актуализирания бюджет на общината за 2018г.  в размер на : 

1.1.    По приходите - 7 254 212  лв. 

1.2.    По разходите – 7 254 212 лв. 

 

2. Приема актуализираната инвестиционна програма на Община Братя 

Даскалови за 2018 година в размер на 1 030 188 лв.,  съгласно  Приложение 1.  

 

3. Приема актуализирания разчет  на средствата от ЕС, съгласно Приложение 2. 

 

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 – „против” 

9. Никола Вълев Будаков – „против” 

             10. Стоян Колев Вълчев – „против” 

             11. Спас Запрянов Пеев – „против” 

             12. Иван Димитров Жеков – „против” 

             13. Радка Стоилова Караджова –„против” 

 

 

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

7, „против” – 6 , „въздържал се” – 0. Приема се. 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОбС_____________                  

                                          /П. МИХАЙЛОВ/ 



           ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - БРАТЯ ДАСКАЛОВИ 

 

 Р Е Ш Е Н И Е 

 

                                                                  № 518 

 

от 19.12.2018 г. 

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 15 и т. 23 от  Закона за местното самоуправление и 

местната администрация, във връзка с чл. 198е, ал. 1, ал. 3 и ал. 5 от Закона за водите и 

чл. 5, ал. 5 и ал. 6 от Правилника за организацията и дейността на асоциациите по 

водоснабдяване и канализация, Общински съвет – Братя Даскалови реши: 

 

 І. Определя в заседанието на Общото събрание на Асоциацията по ВиК на обособената 

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

свикано на 20.12.2018 г., Община Братя Даскалови да се представлява от Галина 

Атанасова Радева – зам.-кмет на Община Братя Даскалови. 

ІІ. По точка 1: Приемане на решение съгласно чл. 198в, ал. 4, т. 2 от Закона за водите за 

сключване на Допълнително споразумение към Договора за стопанисване, поддържане 

и експлоатация на ВиК системите и съоръженията и предоставяне на водоснабдителни 

и канализационни услуги, сключен на 29.02.2016г. между страните Асоциация по ВиК 

на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация” ЕООД – гр. 

Стара Загора и упълномощаване на председателя на Асоциацията по ВиК – Стара 

Загора да го подпише от името на асоциацията – представителят на Община Братя 

Даскалови да гласува „за“. 

 

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/ 


