ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БРАТЯ ДАСКАЛОВИ
п.к 6250 с.Братя Даскалови
ул. “ Септемврийци “ № 55

тел: 04134 / 22-08
E-mail: obs@bratia-daskalovi.com

РЕШЕНИЕ
№ 41
от 12.02.2020 г.
На основание чл. 52, ал. 1 и чл. 21, ал. 1, т. 6, във връзка с чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от ЗМСМА,
чл.94 ал.2 и ал.3 и чл.39 от Закона за публичните финанси, във връзка с разпоредбите на ЗДБРБ за
2020 година , ПМС 381 от 2019 година за изпълнение на ЗДБРБ за 2020 год. и Наредбата за
условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три
години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на общинския бюджет на община Братя
Даскалови, общински съвет Братя Даскалови
1. Приема бюджета на община Братя Даскалови за 2020 год.,
както следва:
1.1 По приходите в размер на 8 002 579 лв. /Приложение 1 /
в т.ч.
1.1.1. Приходи за делегираните от държавата дейности в размер на
4 689 277 лв.
в т.ч.
1.1.1.1. Обща субсидия за делегирани от държавата дейности в размер на
3 700 316 лв.
1.1.1.2. Собствени приходи в звената на делегиран бюджет в размер на
62 180
лв.
1.1.1.3. Временно съхранявани средства -33163 лв.
1.1.1.4. Преходен остатък от 2019 г.от делегираните от държавата дейности в
размер на 959 944 лв. /Приложение 3/
1.1.2. Приходи за местни дейности и дофинансиране на държавни дейности в
размер на 3 313 302 лв., в т.ч.
1.1.2.1. Данъчни приходи в размер на 624 500 лв.
1.1.2.2. Неданъчни приходи в размер на 1 097 826 лв.
1.1.2.3 Трансфери за местни дейности в размер на 1 733 500 лв.
в т. ч.
1.1.2.3.1. Обща изравнителна субсидия в размер на 866 000 лв.
1.1.2.3.2. Трансфер за зимно поддържане и снегопочистване в размер на 125 200
лв.
1.1.2.4. Целева субсидия за капиталови разходи за местните дейности в размер на
742 300 лв.
1.1.2.5. Предоставени трансфери в размер на 241 100 лв.
1.1.2.7. Преходен остатък от 2019 г. в размер на 93 907 лв. /Приложение 3/
1.2 По разходите в размер на 8 002 579 лв. разпределени по функции, дейности и
параграфи, съгласно / Приложениe 2 /
В т.ч.
1.2.1. За делегирани от държавата дейности в размер на
4 689 277 лв.
1.2.2. За допълнително финансиране със средства от собствени приходи и
изравнителна субсидия на делегираните от държавата дейности в размер на 311
616 лв.
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1.2.3. За местни дейности в размер на 3 001 686 лв.
1.3 Утвърждава бюджетното салдо по общинския бюджет, изчислено на касова
основа в размер на - 1020688 лв.
2. Дава съгласие кметът на общината да направи предложение до министъра на
финансите за трансформиране на 544 300 лв. от целевата субсидия за капиталови разходи в
трансфер за финансиране на разходи за извършване на неотложни текущи ремонти на
общински пътища и улична мрежа Приложение 5.
3. Приема програма за капиталовите разходи за 2020 година в размер на
2 623
952 лв., съгласно /Приложение 4/
3.1. Одобрява разпределението на целевата субсидия за капиталови разходи 742 300
лв. в т.ч. - Приложение 4 и 5
3.1.1 За основен ремонт 198 000 лв.
3.1.2 За придобиване на ДМА 0 лв.
3.1.3 За трансформиране за разходи за извършване на неотложни текущи ремонти на
общински пътища и улична мрежа 544 300 лв.
3.2. Приема индикативен разчет на капиталовите разходи предвидени за
финансиране със средства от Европейския съюз, средства по други международни програми и
договори и вързаното с тях национално и общинско съфинансиране – Приложение 6
4. Утвърждава разходите за заплати през 2020 год., без звената от системата на
народната просвета, които прилагат системата на делегирани бюджети съгласно Приложение
7
4.1. Утвърждава числеността и структурата на персонала за дейност „Общинска
администрация” съгласно Приложение № 8
5. Утвърждава разчет на целеви разходи и субсидии, както следва
5.1 Членски внос - 4 800 лв.
5.2 Помощи за погребение - 800 лв.
5.3 Помощи и обезщетения по решение на Общ. съвет 3000 лв. - по ред определен
от Общинския съвет.
5.4 Субсидии за:
5.4.1. Обществен транспорт 80 000 лв.
5.4.2 Читалища /с източник на финансиране – субсидия за държавни дейности/ в
размер на 187 920 лв.
5.5. Упълномощава кмета на общината да определи и договори допълнителните
условия по предоставянето и отчитането на целевите средства по т.5.4
6. Приема следните лимити за разходи:
6.1. СБКО до
3% от утвърдените разходи за основни заплати на лицата ,
назначени по трудови правоотношения.
6.2. Разходи за представителни цели и международна дейност на кмета на общината
в размер 6000 лв.
6.3. Разходи за представителни цели на Председателя на Общински съвет в размер
3000 лв.
7. Утвърждава списък на длъжностите, които имат право на транспортни разходи за
пътуване от местоживеене до месторабота и обратно, съгласно приложение №9
7.1. Упълномощава кмета на общината да утвърди поименен списък на лицата по т.
7 и процента, с който общината покрива транспортните разходи.
8. Одобрява индикативен годишен разчет за сметките за средства от Европейския
съюз в размер на 2706122 лв., съгласно приложение 6
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9. Одобрява актуализираната бюджетна прогноза
за местните дейности с
показатели за 2020 година и прогнозни показатели за периода 2021 г. и 2022 г. приложение
10
10. Определя Второстепенни разпоредители с бюджет както следва:
- СУ „Христо Ботев” с.Братя Даскалови
- ОУ „Г.С.Раковски” с. Партизанин
- ОУ „Св.св.Кирил и Методий” с. Черна гора
- ОУ „Христо Ботев” с. Оризово
- ОУ „П.К.Яворов” с. Гранит
- ОУ „Д-р Петър Берон” с. Мирово
11. Община Братя Даскалови няма да поема общински дълг през 2020 година
11.1. Община Братя Даскалови няма да издава общински гаранции.
12. Определя максимален размер на новите задължения за разходи, които могат да
бъдат натрупани през 2020 година, като наличните към края на годината разходи не могат да
надвишават 15 % от средногодишния размер на отчетените разходи за последните четири
години.
13.Определя максимален размер на ангажиментите за разходи, които могат да
бъдат поети през годината, като наличните в края на годината поети ангажименти не могат да
надвишават 50% от средногодишния размер на отчетените разходи за последните четири
години.
14. Определя размера на просрочените вземания за 2019 г., които да бъдат
събрани през 2020 година, в размер 53 004 лв.
15. Оправомощава кмета на общината да извърши компенсирани промени:
15.1 В частта за делегираните от държавата дейности – между утвърдените
показатели за разходите в рамките на една дейност, с изключение на дейностите на делегиран
бюджет, при условие, че не се нарушават стандартите за делегираните от държавата дейности
и няма просрочени задължения в съответната делегирана дейност;
15.2 В частта за местните дейности- между утвърдените разходи в рамките на една
дейност или от една дейност в друга, без да се изменя общия размер на разходите.
15.3 В разходната част на бюджета за сметка на резерва за непредвидени и/или
неотложни нужди.
16. Възлага на кмета :
16.1 Да определи бюджетите на второстепенните разпоредители с бюджет.
16.2 Да утвърди бюджетите на второстепенните разпоредители с бюджет и
разпределението им по тримесечия.
16.3 Да информира общинския съвет в случай на отклонение на средния темп на
нарастване на разходите за местни дейности и да предлага конкретни мерки за трайно
увеличаване на бюджетните приходи и/или трайно намаляване на бюджетните разходи.
16.4 Да включва информация по чл. 125, ал.4 от ЗПФ в тримесечните отчети и
обяснителни записки към тях.
16.5 Да разработи детайлен разчет на сметките за средства от Европейския съюз
по отделни общински проекти в съответствие с изискванията на съответния Управляващ
орган и на МФ.
17. Упълномощава кмета:
17.1. Да разработва и възлага подготовката на общински програми и проекти и да
кандидатства за финансирането им със средства по структурни и други фондове на
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Европейския съюз и на други донори, по национални програми и от други източници за
реализиране на годишните цели на общината за изпълнение на общинския план за развитие.
17.2. Да кандидатства за средства от централния бюджет и други източници за
финансиране и за съфинансиране на общински програми и проекти.
18. Приема за сведение Протокола от публичното обсъждане на бюджета за 2020
год.

Гласуваха поименно:
1. Катя Иванова Иванова – „за”
2. Виолета Милчева Чакърова – „за”
3. Веселин Митков Калчев – „против”
4. Георги Минков Колев – „за”
5. Гълъб Петров Георгиев – „за”
6. Иван Димитров Жеков – „за”
7. Иван Пенев Пенчев – „за”
8. Иван Петров Иванов – „за”
9. Никола Вълев Будаков – „против”
10. Петко Михайлов Михайлов – „за”
11. Силвия Чавдарова Иванова – „за”
12. Станка Димова Матева – „против”
13. Таня Минкова Чиликова – „за”

Общ брой съветници – 13. Брой присъствали на гласуването – 13. Брой гласували „за” – 10,
„против” – 3, „въздържал се” – 0. Приема се.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОбС_____________
/К. ИВАНОВА/
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РЕШЕНИЕ
№ 42
от 12.02.2020 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 12 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация, във връзка с чл. 8, ал. 9 от Закона за общинската собственост, Общински
съвет Братя Даскалови реши:
1. Приема Програма за управление и разпореждане с общинската собственост на Община
Братя Даскалови за 2020 година.

Общ брой съветници – 13. Брой присъствали на гласуването – 13. Брой гласували „за” – 13,
„против” – 0, „въздържал се” – 0. Приема се.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОбС_____________
/К. ИВАНОВА/
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РЕШЕНИЕ
№ 43
от 12.02.2020 г.
1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл. 37и, ал.3 във връзка с чл. 37о, ал. 1, т.
1 от ЗСПЗЗ, Общински съвет Братя Даскалови определя размера и местоположението на
пасищата, мерите и ливадите за общо и индивидуално ползване за стопанската 2020/2021 г.,
съгласно Приложение № 1.
2. На основание чл.37о, ал. 1, т. 2 и ал. 2 от ЗСПЗЗ Общински съвет Братя Даскалови
приема Правила за ползването на мерите и пасищата на територията на Община Братя
Даскалови, съгласно Приложение № 2.
3. На основание чл.37о, ал.4 от ЗСПЗЗ Общински съвет Братя Даскалови приема
Годишен план за паша, дава съгласие за предоставяне на мери и пасища за общо и
индивидуално ползване и определя задълженията на общината и ползвателите за
поддържането на мерите и пасищата, съгласно Приложение № 3.
4. На основание чл.37и, ал. 1 от ЗСПЗЗ Общински съвет Братя Даскалови приема
изготвената пазарна оценка от независимия лицензиран оценител инж. Юлий Кайряков„Юкон- Юлий Кайряков“ ЕООД за землищата от Община Братя Даскалови, която възлиза на
стойност от 5 лв./дка за пасища и мери и 7 лв./дка за ливади, с изключение на с. Колю
Мариново, където пазарната оценка е 22 лв/дка за ливади и селата Малък дол, Марково и
Медово – 13 лв/дка за ливади.
5. На основание чл.37и, ал.12 от ЗСПЗЗ Общински съвет Братя Даскалови дава
съгласие договорите за наем на общински пасища, мери и ливади да бъдат сключвани за срок
от минимум 5 стопански години.
6. Упълномощава Кмета на Община Братя Даскалови да извърши всички последващи
от решението действия.
Гласуваха поименно:
1. Катя Иванова Иванова – „за”
2. Виолета Милчева Чакърова – „за”
3. Веселин Митков Калчев – „за”
4. Георги Минков Колев – „за”
5. Гълъб Петров Георгиев – „за”
6. Иван Димитров Жеков – „за”
7. Иван Пенев Пенчев – „за”
8. Иван Петров Иванов – „за”
9. Никола Вълев Будаков – „за”
10. Петко Михайлов Михайлов – „за”
11. Силвия Чавдарова Иванова – „за”
12. Станка Димова Матева – „за”
13. Таня Минкова Чиликова – „за”
Общ брой съветници – 13. Брой присъствали на гласуването – 13. Брой гласували „за” – 13,
„против” – 0, „въздържал се” – 0. Приема се.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ОбС_____________
/К. ИВАНОВА/
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РЕШЕНИЕ
№ 44
от 12.02.2020 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 12 от ЗМСМА във връзка с чл. 44, ал. 5 от ЗМСМА
Общински съвет Братя Даскалови, реши:
1. Приема Програма за управление на община Братя Даскалови за периода 2019-2023
година.

Общ брой съветници – 13. Брой присъствали на гласуването – 13. Брой гласували „за” – 13,
„против” – 0, „въздържал се” – 0. Приема се.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОбС_____________
/К. ИВАНОВА/
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РЕШЕНИЕ
№ 45
от 12.02.2020 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 15 и чл. 21, ал. 1, 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
05.03.2020 г., Община Братя Даскалови да се представлява от Галина Атанасова Радева –
заместник-кмет на Община Братя Даскалови.
ІІ. По точка 1: Приемане на отчет за дейността на Асоциация по ВиК на обособената
територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация” ЕООД - Стара Загора за 2019 г.
– представителят на Община Братя Даскалови да гласува „за“.
По точка 2: Приемане на отчет за изпълнение на бюджета на Асоциация по ВиК на
обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация” ЕООД - Стара Загора
за 2019 г.– представителят на Община Братя Даскалови да гласува „за“.
По точка 3: Приемане на бюджет на Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана
от „Водоснабдяване и канализация” ЕООД - Стара Загора за 2020 г. – представителят на
Община Братя Даскалови да гласува „за“.
По точка 4: Други: представителят на Община Братя Даскалови да гласува по негова преценка
„за“, „против“ или „въздържал се“.
Гласуваха поименно:
1. Катя Иванова Иванова – „за”
2. Виолета Милчева Чакърова – „за”
3. Веселин Митков Калчев – „за”
4. Георги Минков Колев – „за”
5. Гълъб Петров Георгиев – „за”
6. Иван Димитров Жеков – „за”
7. Иван Пенев Пенчев – „за”
8. Иван Петров Иванов – „за”
9. Никола Вълев Будаков – „за”
10. Петко Михайлов Михайлов – „за”
11. Силвия Чавдарова Иванова – „за”
12. Станка Димова Матева – „за”
13. Таня Минкова Чиликова – „за”
Общ брой съветници – 13. Брой присъствали на гласуването – 13. Брой гласували „за” – 13,
„против” – 0, „въздържал се” – 0. Приема се.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ОбС_____________
/К. ИВАНОВА/

