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ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - БРАТЯ ДАСКАЛОВИ, ОБЛАСТ СТАРА ЗАГОРА 

 

 

 

П Р О Т О К О Л 

 

№ 33 

 

Днес, 21.12.2017г., от 9.30 ч., на основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА  в Гербовата 

зала на Общинска администрация - село Братя Даскалови, се проведе тридесет и трето 

заседание на Общински съвет - Братя Даскалови, свикано с Покана № 33 от 14.12.2017 

година.  

 

            На заседанието присъстваха следните 13 общински съветници: 

 

1. Петко Михайлов Михайлов 

2. Катя Иванова Иванова 

3. Георги Минков Колев 

4. Иван Пенев Пенчев 

5. Стойка Минчева Василева 

6. Силвия  Чавдарова Иванова 

7. Иван Петров Иванов 

8. Таньо Стоянов Стоянов 

9. Никола Вълев Будаков 

               10. Стоян Колев Вълчев 

               11. Спас Запрянов Пеев 

               12. Иван Димитров Жеков 

               13. Радка Стоилова Караджова 

        

  На заседанието присъстваха:  

 

1. Емил Филипов - зам.-кмет на Община Братя Даскалови 

2. Галина Радева - зам.-кмет на Община Братя Даскалови 

          3. Радослава Колева – мл. експерт „Образование, култура и вероизповедание” в 

Община Братя Даскалови 

 

          На заседанието присъстваха също: представител на вестник „Чирпански новини” – 

г-н Нерезов, Станка Стоянова – кмет на с. Медово, Михаил Славов – кметски наместник 

на с. Съединение, граждани. 

  

           Петко Михайлов – председател на ОбС, обявява, че е постъпило питане от Никола 

Будаков – общински съветник и на края на сесията ще му бъде отговорено.  

 

     Председателят на ОбС съобщава дневния ред в десет точки. 
 

                Други предложения и допълнения не се направиха и ОбС прие следния 

 

ДНЕВЕН РЕД: 
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1. Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за реда за придобиване, 

управление и разпореждане с общинско имущество на Община Братя Даскалови  

 

Докладва: Иван Танев – кмет на общината 

 

2. Отчет за дейността на Общинския съвет и на неговите комисии за периода 01.05.2017 г. – 

30.11.2017 г. 

Докладва: Петко Михайлов – председател на ОбС 

 

3. Приемане план за работата на Общински съвет - Братя Даскалови за І-то шестмесечие на 

2018 година 

Докладва: Петко Михайлов – председател на ОбС 

4. Определяне на представител на Община Братя Даскалови в Агенцията за регионално 

икономическо развитие - Стара Загора 

Докладва: Иван Танев – кмет на общината 

 

5. Отдаване под наем на публичен търг на УПИ ІІ-477 в кв.61, съгласно ПУП на с.Медово 

 

Докладва: Иван Танев – кмет на общината 

 

6. Отпускане на еднократна финансова помощ на жител на с. Партизанин  

 

Докладва: Петко Михайлов – председател на ОбС 

 

7. Приемане на отчета за изпълнение на Културния календар на Oбщина Братя Даскалови за 

2017г. 

Докладва: Иван Танев – кмет на общината 

 

8. Разрешение за изработване на проект за подробен устройствен план ПУП- ПЗ и Парцеларен 

план за Ел.връзка  на  ПИ 020005, местност „Бозалъка” в землището на село Мирово, общ. 

Братя Даскалови, обл.Стара Загора  

Докладва: Иван Танев – кмет на общината 

 

9. Определяне на размера на такса за битови отпадъци в община Братя Даскалови за 2018 г.  

 

Докладва: Иван Танев – кмет на общината 

 

10. Актуализация  бюджета на общината и инвестиционната програма  за 2017 година – 

м.декември 

 

Докладва: Иван Танев – кмет на общината 

 

В гласуването участваха 13 общински съветници, от които със „за” – 13, „против” – 0,  

„въздържал се” – 0. Приема се. 

            
ТОЧКА ПЪРВА 
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Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за реда за придобиване, 

управление и разпореждане с общинско имущество на Община Братя Даскалови  

 

Докладва: Иван Танев – кмет на общината 

 

           Петко Михайлов – председател на ОбС, даде думата на Георги Минков Колев – 

председател на комисията по „Предотвратяване и установяване на конфликт на интереси и 

нормативна уредба”, който обяснява, че в докладната са посочени причини, мотиви и цели за 

исканото изменение. Представя предложеното решение, като добавя, че докладната се гледа за 

втори път. 

 

          Други изказвания не се направиха и ОбС взе следното 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 362 

 

        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. 
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(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. 

 

ТОЧКА  ВТОРА 

 
Отчет за дейността на Общинския съвет и на неговите комисии за периода 01.05.2017 г. – 

30.11.2017 г. 

Докладва: Петко Михайлов – председател на ОбС 

 

Петко Михайлов – председател на ОбС, казва, че се предлага отчет за дейността на 

Общински съвет – Братя Даскалови и на неговите постоянни комисии за периода 01.05.2017 г. – 

30.11.2017 г. 

 

Иван Жеков – общински съветник, взима думата: 

- На комисиите попитах кой е изготвил отчета, нямаше съответния подпис отдолу. За 

да се вместя във времето, което ми е отредено за изказването, ще изразя първо 

съжаление, че не присъстват на нашите заседания, както настоящият кмет, така и 

двете бивши кметици преди него, за да видят до къде сме я докарали. И второ, искам 

да изразя моето лично задоволство и от името на нашата коалиция – Заедно за 
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община Братя Даскалови - да кажа, че с всяко изминало заседание аз се чувствам по-

горд, че на първото заседание не съм гласувал за вас, г-н Председател. 

 

      Други изказвания не се направиха и ОбС взе следното 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 363 

    

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. 

 

ТОЧКА  ТРЕТА 

 

Приемане план за работата на Общински съвет - Братя Даскалови за І-то шестмесечие на 

2018 година 

Докладва: Петко Михайлов – председател на ОбС 

 

Петко Михайлов – председател на ОбС, представя предложеното в докладната решение, 

като казва, че са набелязани най-важните точки и планът е отворен.  

  

    

 Други изказвания не се направиха и ОбС взе следното 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 364 

         

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. 
 

ТОЧКА  ЧЕТВЪРТА 

Определяне на представител на Община Братя Даскалови в Агенцията за регионално 

икономическо развитие - Стара Загора 

Докладва: Иван Танев – кмет на общината 

 

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

комисията по „Икономическо  и финансово развитие, европейски проекти”, която пояснява, че 
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съгласно устава на Агенцията за регионално икономическо развитие - Стара Загора /АРИР/, 

Общото събрание на организацията избира управителните си органи на всеки две години. 

Във връзка с предстоящата сесия на Общото събрание на АРИР, на което следва да бъдат 

избрани нови Управителен съвет и Председател на УС, Община Братя Даскалови трябва да 

потвърди представителя си или да избере нов такъв. Към момента Община Братя Даскалови се 

представлява от кмета на общината. 

 

       Други изказвания не се направиха и ОбС взе следното 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 365 

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. 
 

ТОЧКА  ПЕТА 

 

Отдаване под наем на публичен търг на УПИ ІІ-477 в кв.61, съгласно ПУП на с.Медово 

 

Докладва: Иван Танев – кмет на общината 

 

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

комисията по „Икономическо  и финансово развитие, европейски проекти”, която пояснява, че e 

постъпило заявление с Вх.№ 94-00-910/05.12.2017 година от Гарабед Татеос Домбазян за 
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наемане на УПИ ІІ-477 в кв.61 с площ от 8897 кв.м., съгласно ПУП на с.Медово. Този имот е 

публична общинска собственост, тъй като е отреден за „Обществено застрояване – спорт”. До 

момента теренът е свободен и не е използван. 

 

Радка Караджова – общински съветник, взима думата: 

- Аз ходих да видя мястото, защото ме притесняваше това „обществено застрояване – 

спорт”. Но, като отидох, видях, че то отдавна не изпълнява тази функция и е в 

съседство с място, което отдавна имат хората. Искат да го използват за зеленчуци. 

Срещнах се с хората от селото, те нямат нищо против. Така че, смятам да ги 

подкрепим. 

 

Таньо Стоянов – общински съветник, предлага да се изслуша становището на кметицата 

на с. Медово. 

 

Станка Стоянова – кмет на с. Медово, казва: 

- Хората не са добре запознати с това, че се отдава под наем това място. Гарабед не 

дойде при мен да ми разясни какво ще прави. Трябваше аз да го намеря, като научих 

от Венета Иванова /гл. специалист „Общинска собственост”/, че има такова нещо. Не 

е еднозначно мнението. Проблемът е такъв, че е много дълъг срокът според нас. 

Вярно, Гарабед заявява добри намерения, но срокът е прекалено дълъг и е доста 

извън рамките на моя мандат. Хората в селото и по-точно Общественият съвет ви 

молят, ако има възможност, да преразгледате срока да бъде по-кратък. Принципно не 

сме против, но не с дълъг срок. Ако ще бъде такъв срокът – аз съм против. 

 

Катя Иванова – общински съветник, добавя: 

- Аз на комисиите попитах за публичната собственост. За мен не е напълно ясно за 10 

години можем ли да го отдаваме. Никой не можа категорично да ми отговори и сега 

не може дали по този ред и начин може да се отдаде или трябва да се изпише, че е 

отпаднала нуждата. Защото законът, който се цитира, пише „нежилищни”, аз, за мен, 

не знам „обществено застрояване – спорт” нежилищна територия ли е или е 

жилищна. Нищо против нямам да се отдаде, но дали така процедурата е правилна или 

първо трябва да отменим застрояване, ако има или няма, да пишем, че е отпаднала 

нуждата и тогава да си го отдадем без проблем. Но, към момента не ми е ясно 10 

години цял имот, публична собственост, без да има някакво допълнение към 

докладната, че е отпаднала нуждата като такава? 

 

Иван Жеков – общински съветник, взима думата: 

- След като си получих предложението за решение, преди нашите комисии, веднага се 

обадих на Даниела Мичева /сътрудник ОбС/ и поисках две неща – първо – 

заявлението, което са подали желаещите да наемат и второ – проектодоговор. За мен 

лично, много от вашите притеснения могат да бъдат заложени в един евeнтуален 

проектодоговор, който ще се сключи с хората. Аз съм убеден, че те го искат най-

добронамерено да го ползват това място. Добре е да последваме за в бъдеще примера 

на други общини и към предложенията за решения ние да имаме и 

проектодоговорите. Убеден съм, че тези притеснения няма да ги има. Казвам, че за 

пореден път, въпреки че имаме юрист на Общински съвет, който получава 

значителна сума ежемесечно, под предложенията за решения неговият подпис не 

стои. И това някак си минава покрай ушите на много колеги, които иначе уж са много 

принципни. Направих си труда да погледна чл. 14, ал. 7 от Закона за общинската 

собственост – „свободни имоти или части от тях – публична общинска собственост 
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могат да се отдават под наем за срок до 10 години при условията и по реда на ал. 2 

след решение на ОбС”. Ал. 2 препраща към - „отдаването под наем на имоти се 

извършва от кмета на общината след провеждане на публичен търг или публично 

оповестен конкурс” и т.н. Г-жа Караджова ходи и на място. Лично моите 

притеснения са никакви и бих подкрепил тази докладна. 

 

Петко Михайлов – председател на ОбС, казва: 

- Г-н Жеков, така изкарахте нещата, че колегите са против инвеститора. Никой не е 

против, всички сме за инвеститорите. Кметицата на Медово направи едно 

предложение. Както знаете, кметовете имат право на съвещателен глас. Аз мисля да 

се съобразя с нейното мнение и да го направя като предложение – срокът да бъде до 2 

години. Така устройва ли ви, село Медово? Макар че, аз не съм съгласен с това 

вътрешно, но, кметицата направи това предложение. И ви казвам веднага защо не съм 

съгласен – защото един инвеститор вкарва сериозни средства, за да обработва един 

имот, за да го облагороди и да произвежда от него. Така че, аз го правя като 

предложение от 2 години, в рамките на мандата. 

 

Иван Жеков – общински съветник, възразява, че кметицата на с. Медово не е казвала 2 

години. 

 

Председателят на ОбС му отговаря, че е казала „в рамките на мандата ми”. 

 

Стоян Вълчев – общински съветник, предлага срок от 5 години. 

 

Петко Михайлов оттегля своето предложение със срок 2 години и пита кметицата на 

Медово дали е доволна така. Тя потвърждава. Председателят на ОбС подлага на гласуване 

направеното предложение от Стоян Вълчев за 5 години. 

 

Общ брой съветници – 13. Брой присъствали на гласуването – 13. Брой гласували „за” – 12, 

„против” – 0 , „въздържал се” – 1. Приема се предложението. 

 

        Други изказвания не се направиха и ОбС взе следното 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 366 

 

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. 
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      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. 

 

ТОЧКА  ШЕСТА 

 

Отпускане на еднократна финансова помощ на жител на с. Партизанин  

 

Докладва: Петко Михайлов – председател на ОбС 

 

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

комисията по „Икономическо  и финансово развитие, европейски проекти”, която казва, че  в 

Общински съвет - Братя Даскалови е постъпило заявление с Вх. № 10-00-385/06.12.2017г. от 

Роска Марийкова Атанасова от с. Партизанин. Същата желае да й бъде отпусната еднократна 

финансова помощ поради недостиг на парични средства и необходимост от явяване на ТЕЛК. 

Получава помощи в размер на 40 лева, които са й недостатъчни.  

Към молбата си прилага за сведение: Писмо от НЕЛК. 

      Катя Иванова допълва, че Роска Марийкова Атанасова преди е подавала заявление за 

помощ и й е било отказано, защото преди това е отпускана помощ на майка й. 

  

 Председателят на ОбС предлага сума от 100 лева. 

 

 Други изказвания не се направиха и ОбС взе следното 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 367 

 

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

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

 

ТОЧКА СЕДМА 

 

Приемане на отчета за изпълнение на Културния календар на Oбщина Братя Даскалови 

за 2017г. 

Докладва: Иван Танев – кмет на общината 

 

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

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

вероизповедания и спорт”, която казва, че  се предлага отчетът за изпълнение на Културния 

календар на Oбщина Братя Даскалови за 2017 г. Добавя, че е разглеждан на комисиите и 

представя предлаганото решение. 

 

       Радка Караджова – общински съветник, взима думата: 

- Имам едно допълнение към мероприятията и събитията, които са се случили в 

Културния календар, защото не е отразено едно, важно според мен, събитие. На 1 май 

читалището в Сърневец организира екскурзия по случай 120 – годишнината от 

смъртта на Алеко Константинов под мотото „Опознай родината, за да я обикнеш”. В 

нея участваха 4 села – Сърневец, Съединение, Найденово и Голям дол. Читалището 

на Сърневец, благодарение на един наш производител в селото на иглолистни 

дръвчета, дарихме на най-стария манастир в Европа – Св.Атанасий, 20 иглолистни 

дръвчета, които засадихме в манастирския имот. 

 

 Радослава Колева – мл. експерт „Образование, култура и вероизповедание” в Община 

Братя Даскалови, отговаря: 

- Това не е било заложено в Културния календар за 2017 г., няма как да го отчета. 

Това може да бъде отчетено като дейност на читалището, когато се разглежда тази 

докладна за дейността и финансовото състояние на читалищата. Когато вие ми го 

предоставите в отчета, то ще бъде заведено в докладната. Това е прекрасна 

инициатива, но аз няма как да отчета нещо, което не е заложено в Културния 

календар и аз няма как да знам, че се е случило. 

 

Игнат Пенев – гражданин, взима думата: 

- Уважаеми колеги, ще ви нарека така, защото аз също бях общински съветник 

миналия мандат. Сигурно се чудите защо присъствам на тези две ваши сесии. 

Миналата сесия председателят, може би развълнуван, не ми даде думата. Имам двама 

колеги тук – Председателят и Силвето. Те знаят, че тази точка винаги ме е вълнувала 

за Културния календар и продължавам и ще продължавам, докато съм жив да се 

вълнувам. Никого не подценявам, ще кажа само, че нашата община е много богата на 

личности, но някои не са популяризирани достатъчно. Това е моята цел – много хора 

да научат тези неща. Миналият път, като не ми беше предоставена думата, аз щях да 

предложа и сега го предлагам, понеже ние миналия мандат за 4 години тези два 

културни въпроса не ги решихме. Ще започна с Братя Даскалови – тук е родът на Гео 

Милев. Какво пречи в този обновен парк с ваше решение да се сложи една паметна 

плоча? Разберете, че чужденците са запознати с българската история. Един въпрос, 

ако мислите, че преувеличавам – защо Леда Милева, която скоро почина, беше 

почетен гражданин на нашата община? Преди един колега, няма да му кажа името, 

защото не е честно, ми каза „ ти знаеш ли една буква да бъде в плоча, колко пари 
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струва”. Моля ви, това не е ли обида за такива хора, които носят корените си в 

нашата община? Другото, което настоявам, то има много други, но на тези се спирам 

– в Черна гора в училището е учителствал Димитър Матевски. Човекът, който е 

бялата лястовица за съединистката идея. На него му свалят шапка и Захарий Стоянов 

и всички негови поклонници. Той умира в нищета. 13 години е учител в село Черна 

гора. Това училище още действа и там да се запише „ тук е учителствал Димитър 

Матевски”. Един мой приятел ме заведе в Меричлери, където също е учителствал. 

Името му носи училището, уважават го и му свалят шапка, а той е от нашия край. 

Ако нямаме надстройка, с какво се отличаваме от животните ние? Аз приех 

извиненията на нашия председател, може би е бил в напрежение. Аз не съм дошъл 

тук, за да навлизам във вашите проблеми, които гледате. Аз съм един избирател, аз 

съм един човек от тази община, но ще продължавам да се вълнувам за тези проблеми. 

 

Петко Михайлов – председател на ОбС, казва, че ще имат предвид думите му за 

догодина, като видят бюджета. 

 

      Други изказвания не се направиха и ОбС взе следното 

  

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 368 

 

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. 
 

ТОЧКА ОСМА 

  

Разрешение за изработване на проект за подробен устройствен план ПУП- ПЗ и 

Парцеларен план за Ел.връзка  на  ПИ 020005, местност „Бозалъка” в землището на село 

Мирово, общ. Братя Даскалови, обл.Стара Загора  

 

Докладва: Иван Танев – кмет на общината 

 

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

комисията по „Устройство на територията, земеделие, гори и екология”, който казва, че е 

подадено заявление с вх. № Т-986/04.12.2017г. от Цветан Ненов Хубенов – управител на фирма 

„Семеле” ООД с адрес за кореспонденция гр. Пловдив, бул.”Христо Ботев” № 82, ет.VІ, офис 

607 за допускане на ПУП-ПЗ /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. 

Заявлението с вх. № Т-986 /04.12.2017г. за допускане на устройствена процедура за 

ПУП-ПЗ и Парцеларен план на ПИ 020005, местност „Бозалъка” в землището на с.Мирово е 

разгледано на заседание на ОЕСУТ  Братя Даскалови, проведен на 05.12.2017г. с Протокол № 9  

съгласно т. I, т. 7  от Решението на съвета. 

 

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

№ 369 

 

  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. 

 

ТОЧКА ДЕВЕТА 

 

Определяне на размера на такса за битови отпадъци в община Братя Даскалови за 2018 г.  

 

Докладва: Иван Танев – кмет на общината 

 

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

комисията по „Икономическо  и финансово развитие, европейски проекти”, която разяснява, че 

съгласно Закона за местните данъци и такси е необходимо до края на текущата година 

Общински съвет - Братя Даскалови да вземе решение за определяне на размера на таксата за 

битови отпадъци за следващата година. Основа за определяне на таксата са необходимите 

разходи за предоставяне на услугите по сметосъбиране и сметоизвозване, обезвреждане на 

битови отпадъци в депа или други съоръжения и чистота на териториите за обществено 

ползване.  Според чл. 66 от Закона за местните данъци и такси, таксата за битови отпадъци 

включва необходимите разходи за: 

1. осигуряване на съдове за съхранение на битови отпадъци - контейнери, кофи и други; 

2. събиране на битови отпадъци и транспортирането им до депата или други инсталации 

и съоръжения за обезвреждането им; 

3. проучване, проектиране, изграждане, поддържане, експлоатация, закриване и 

мониторинг на депата за битови отпадъци или други инсталации или съоръжения за 

обезвреждане, рециклиране и оползотворяване на битови отпадъци, включително отчисленията 

по чл. 60 и 64 от Закона за управление на отпадъците; 

4. почистване на уличните платна, площадите, алеите, парковите и другите територии от 

населените места, предназначени за обществено ползване. 

За финансирането на изброените по-горе дейности през 2018г. са необходими 463 234 

лв. Те се формират от очакваните приходи в размер на 439 123 лв. и  преходния остатък от 
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дейността от 2017 г. в размер на 24 111 лв. На тази база  размерът на такса за битови отпадъци 

за 2018г. се запазва, а именно 6,00 %о.  

 

Таксата за 2018г. се определя: 
 

1. Пропорционално върху: 

 Данъчната оценка на имота – за жилищни и нежилищни имоти на граждани; 

 Данъчната оценка на имота – за жилищни имоти на предприятия; 

 По-високата между данъчната оценка  и отчетната стойност на имота – за 

нежилищни имоти на предприятия; 

2. Според количеството на отпадъците, когато то може да се определи и е подадена 

декларация за необходимите съдове в определените от Наредбата за определянето и 

администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Братя 

Даскалови срокове. 

3. По показател „Брой ученик” за училищата на територията на общината. 

4. По показател „Субсидирана бройка” за читалищата на територията на общината. 

Такса битови отпадъци се събира само за предоставените услуги. 

 

Иван Жеков – общински съветник, взима думата: 

- Миналата година януари направих справка, анонсирам, че ще я направя и следващата 

2018г., за да видя процента събираемост на данъците и такса смет. Искам да изразя 

задоволството си, че г-н Филипов ме информира на комисиите, че към момента в 

община Братя Даскалови събирането на данъците и съответният процент е много 

добър. Това е едно от нещата, което води до запазване и неповишаване на таксите ни 

за битови отпадъци. Като една препоръка, и, отново изразявам съжаление, че в 

момента тук е единствено кметският наместник на с. Съединение – има какво да 

работим като превенция хората да не хвърлят в контейнерите отпадъци, които не 

трябва, защото това води до по-високи разходи и за общината. 

 

   Други изказвания не се направиха и ОбС взе следното 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 370 

 

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 
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- 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 
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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 
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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: 
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 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: 
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 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 
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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 
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 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 
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 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 
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 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 

 



23 

 

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

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

 

ТОЧКА ДЕСЕТА 

 

Актуализация бюджета на общината и инвестиционната програма  за 2017 година – 

м.декември 

 

Докладва: Иван Танев – кмет на общината 

 

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

комисията по „Икономическо  и финансово развитие, европейски проекти”, която разяснява, че 

стойността на сключения договор за асфалтиране на улици в населените места и 

четвъртокласна пътна мрежа е по - ниска  от заложените  средства по инвестиционната 

програма на общината. Предлага се с тези средства да бъде намалена  инвестиционната 

програма на общината за 2017 година. 

Катя Иванова добавя, че на комисиите е станало ясно от къде се освобождават средства и 

къде отиват. Представя предложеното решение. 

 

Иван Жеков – общински съветник, взима думата: 

- На комисиите стана ясно от къде се освобождават средствата. Коя по ред 

актуализация ни е това? На комисиите стана ясно, че в Приложение 1, което ни е зад 

докладната, има и климатици за ОбС за 2250 лв. И аз питах къде са, защото в стаята 

на нашия председател има още от миналата година такъв, тук, гледам, няма нов. На 

мен това не ми стана ясно. Ето, още един пример, нещо, което е хронично и, за мен, 

дълбоко недопустимо, нито вносител, нито упълномощен негов представител. Най-

вероятно ей сега Галя Радева /зам.-кмет/ ще вземе думата, защото, нали трябва да 

бъда опроверган по някакъв начин и някой трябва да скочи на амбразурата. Това е 

положението, няма да подкрепим. 

 

Председателят на ОбС пояснява, че на комисиите е показал и новия, и стария климатик 

къде са. 

           

            Стоян Вълчев – общински съветник, казва: 

- В инвестиционната програма за тази прословутата улица, която минава покрай 

линията в село Оризово, предния път бяха 57 хиляди, сега са намалени на 44 хиляди. 

Не знам на какво основание. Някой каза КСС-то е по – малко. Няма да е по-малко, 

защото при ремонта на жп линията северните бордюри тези 40-тонни автомобили ги 

поизкъртиха. Аз не виждам защо е намалена тази сума. Преглеждана ли е тази улица, 

там не може да се мине. 

 

Галина Радева – зам.-кмет, обяснява: 

- КСС-то не е намалено. След проведената процедура кандидатът е предложил цена, 

която е по-ниска от предварително заложената. Затова е така, тоест цената на самия 

ремонт е по-ниска. КСС-то е правено в началото на миналата година, няма как да се 

знае в края на годината каква ще е ситуацията. 

 

   Други изказвания не се направиха и ОбС взе следното 



28 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 371 
 

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. 

 

   Петко Михайлов – председател на ОбС, дава думата на Никола Будаков – общински 

съветник, за да представи своето питане. Отговорът ще бъде даден от представител на кмета. 

 

        Никола Будаков зачита отправеното питане към кмета на общината: 

- По повод излезналата информация на 14.12.2017г. в ефира на БТВ от г-н Цветан 

Цветков – председател на Сметната палата – по неговите думи стана ясно, че поради 

огромни нарушения бюджет 2016 няма да бъде заверен, поради което ние искаме да 

ни запознаете с доклада и мотивите на Сметната палата на следващата сесия на ОбС, 

която ще се проведе на 21.12., тоест днес. 

 

Галина Радева – зам.-кмет, отговаря: 

- Аз не съм гледала предаването с изказването на г-н Цветков, но това, което ми 

предадоха е, че предстои гледането на ГФО-то, доклада на Сметната палата и 

евентуално становището. Докладът и становището не са връчени на общината към 

днешна дата, така че няма как да ви ги представя. Аз, може би, от края на октомври 

знам, че съществува тази опасност да не бъде заверен. Говорим за годишен финансов 

отчет. Няма злоупотреби, няма някакви страшни неща. Става въпрос за неправилни 

осчетоводявания, допуснати грешки при осчетоводяване. Има една допустима 

граница на отклонение, както го нарича Сметната палата. И, когато се прескочи тази 

граница, годишният финансов отчет не може да бъде заверен. Границата, която ние 

прескачаме и, заради която, по всяка вероятност, няма да бъде заверен, това е 
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осчетоводяването на язовирите на територията на община Братя Даскалови, тъй като 

там сумата е голяма, някъде около 890 хиляди, дава голямо отклонение. Те са 

заведени по сметка 2049, указанието е да бъдат заведени по сметка 2202 – 

инфраструктурни обекти. Това колегите от счетоводството не са го свършили, защото 

до преди 2 години указанието е било язовирите да бъдат завеждани по 2049, а след 

това има указание да бъдат прехвърлени по 2202. Това е голямото отклонение, което 

създаде ситуацията да не бъде заверен годишният финансов отчет. Освен това, това 

несъответствие беше открито второто полугодие, тоест тогава беше проверката на 

Сметната палата. А до края на първото полугодие електронната платформа на 

Министерството на финансите всеки месец в края на месеца се отваря, за да могат 

всички корекции, който си открие грешки в ГФО в следствие на одит, да се отразят 

тези корекции на платформата на Министерството на финансите. Тъй като това при 

нас се случи второто полугодие, ние нямахме възможност да отразим тези корекции 

на платформата. Затова и сме в тази, крайно неприятна за мен, ситуация. Когато 

пристигне докладът, който го интересува, ще му бъде предоставен да го погледне за 

какво става въпрос. 

 

Никола Будаков – общински съветник, пита: 

- А в писмена форма може ли? 

 

Галина Радева – зам.-кмет, отговаря: 

- Преди официалния доклад, няма как. 

 

Иван Жеков – общински съветник, взима думата: 

- Първо, очарован съм от факта колко лесно ще можем да погледнем одита на 

Сметната палата. Защото, с докладите от вътрешния одит, който извършва Община 

Братя Даскалови, аз съм изпаднал даже в съдебни спорове и на мен, като общински 

съветник, ми е изключително голяма трудност аз да се сдобия с това какво са 

констатирали одиторите. В заключение искам да кажа, че днес, ангажимента, който 

поех още от юни, трябваше да внеса една докладна от мое име относно корекция в 

дофинансирането на училищата. За съжаление, включително и онзи ден, когато ни 

бяха комисиите, броят на учениците не е представен в Община Братя Даскалови от 

всички училища и от тези, които дофинансираме, две от училищата не са си дали 

бройките. Също, има една заповед относно отчетите и публикуването им. Ходих при 

г-н Енев, тъй като той е упълномощен да контролира изпълнението, запознал съм и 

заместник-кмета – г-н Филипов. Редно е ние да си упражняваме контрола, колеги. 

 

След изчерпване на дневния ред, заседанието беше закрито в 10.30 часа.  

 

 

 

 

ПРОТОКОЛИСТ:______________                     ПРЕДСЕДАТЕЛ ОбС_____________                  

                  /Д.МИЧЕВА/             /П. МИХАЙЛОВ/ 


