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ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - БРАТЯ ДАСКАЛОВИ, ОБЛАСТ СТАРА ЗАГОРА 

 

 

 

П Р О Т О К О Л 

 

№ 34 

 

Днес, 30.01.2018г., 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 № 34 от 22.01.2018 

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. Мануела Делчева – секретар на Община Братя Даскалови 

3. Златка Атанасова – гл. спец. „Бюджет и финанси” в Община Братя Даскалови 

4. Росен Иванов – директор на дирекция „Устройство на територията, инвестиции, 

собственост, програми и проекти” в Община Братя Даскалови 

5. Петя Михайлова – директор на дирекция „Административно обслужване, образование, 

социално-икономически дейности” в Община Братя Даскалови 

6. Злати Енев – директор на дирекция „Финансово - счетоводна дейност, правно и 

информационно обслужване, приходи от данъци” в Община Братя Даскалови 

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

Община Братя Даскалови 

 

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

г-н Нерезов, кметове и кметски наместници на селата от община Братя Даскалови, 

граждани. 
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     Председателят на ОбС съобщава дневния ред в двадесет и две точки. 
 

                Други предложения и допълнения не се направиха и ОбС прие следния 

 

ДНЕВЕН РЕД: 

 

1. Приемане на Бюджета на Община Братя Даскалови за 2018 година 

 

Докладва: Иван Танев – кмет на общината 

 

2. Приемане на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на 

услуги на територията на община Братя Даскалови 

Докладва: Иван Танев – кмет на общината  

 

3. Отмяна на разпоредби от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – 

Братя Даскалови, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, 

мандат 2015-2019г.   

Докладва: Петко Михайлов – председател на ОбС 

4. 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 

5. Приемане на Програма за управление и разпореждане с имоти - общинска собственост на 

община Братя Даскалови през 2018 година 

Докладва: Иван Танев – кмет на общината 

 

6. Предоставяне под наем без търг на общински имот – помещение в  УПИ Х-155 в квартал 29 

по плана на с.Мирово на Сдружение с нестопанска цел в обществена полза „ МСС Фрее Енд  

Крейзи”  гр.Чирпан, ЕИК 177083839 

Докладва: Иван Танев – кмет на общината 

 

7. Продажба на имот № 000205 –  Храсти от ІХ-та категория с площ от 6,103 дка по КВС на 

с.Медово на публичен търг и определяне на първоначална тръжна цена  

 

Докладва: Иван Танев – кмет на общината 

 

8. Отказ за изкупуване на съсобствен имот в с.Опълченец  
Докладва: Емил Филипов – зам.-кмет на общината 

 

9. Даване на съгласие за смяна на НТП на имот № 044009 – Нива от ІV-та категория с площ от 

11.944 дка по КВС на с.Долно Ново село 

Докладва: Иван Танев – кмет на общината 

 

10. Продажба на имоти № 500330 –  Мочурище с площ от 10,525 дка и № 500331 – Мочурище 

с площ от 9.476 дка в местността „Чирпанското шосе” по КВС на с.Верен на публичен търг и 

определяне на първоначална тръжна цена  

 

Докладва: Иван Танев – кмет на общината 
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11. Разделяне на имот № 000227 по КВС на  с.Братя Даскалови на три самостоятелно обособени 

имота и продажба на единия от новообразуваните имоти след делба 

Докладва: Емил Филипов – зам.-кмет на общината 

 

12. Приемане на отчета за дейността  на МКБППМН на Община Братя Даскалови за 2017 г. 

Докладва: Емил Филипов – зам.-кмет на общината 

 

13. Приемане на Общински годишен план за младежта за 2018 г.  

 

Докладва: Емил Филипов – зам.-кмет на общината 

 

14. Приемане на Програма за извършване на общественополезни дейности от безработни лица, 

получаващи социални помощи на територията на община Братя Даскалови за периода 2018-

2020 г.  

Докладва: Емил Филипов – зам.-кмет на общината 

 

15. Приемане на отчет за изпълнението на Плана за действие на Община Братя Даскалови в 

изпълнение на Областната стратегия за интегриране на българските граждани от ромски 

произход и други граждани в уязвимо социално положение, живеещи в сходна на ромите 

ситуация за 2017 г. 

Докладва: Емил Филипов – зам.-кмет на общината 

 

16. Отчет на Кмета на община Братя Даскалови за изпълнение през 2017 година на Програмата 

за управление на община Братя Даскалови 2016 – 2019 г. 

Докладва: Иван Танев – кмет на общината 

 

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

 

Докладва: Петко Михайлов – председател на ОбС 

 

18. Отпускане на еднократна финансова помощ на жител на с. Оризово 

 

Докладва: Петко Михайлов – председател на ОбС 

 

19. Отпускане на еднократна финансова помощ на жител на с. Оризово 

 

Докладва: Петко Михайлов – председател на ОбС 

 

20. Отпускане на еднократна финансова помощ на жител на с. Черна гора 

 

Докладва: Петко Михайлов – председател на ОбС 

 

21. Отпускане на еднократна финансова помощ на жител на с. Черна гора 

 

Докладва: Петко Михайлов – председател на ОбС 

 

22. Промяна в размера на възнаграждението на общинските съветници 

 

Докладва: Петко Михайлов – председател на ОбС 
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В гласуването участваха 13 общински съветници, от които със „за” – 13, „против” – 0,  

„въздържал се” – 0. Приема се. 

            
ТОЧКА ПЪРВА 

 

Приемане на Бюджета на Община Братя Даскалови за 2018 година 

 

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 

с предложения проект за бюджет за 2018 година на Община Братя Даскалови са се постарали да  

изготвят бюджет, който максимално да се доближава до нуждите и потребностите на 

населението от общината и, разбира се,  съобразен с финансовите й възможности. Проектът за 

бюджет е балансиран при осъществен анализ на приходите за 2017 година и разчет на 

разходите. Съобразен е с приоритетите и годишните цели.  

 Нормативната уредба , регламентираща бюджетния процес през 2018 година,  е : 

 Закон за публичните финанси; 

 Закон за държавния бюджет на Република България за 2018 година; 

 ПМС 332/22.12.2017 година за изпълнение на държавния бюджет на Република България 

за 2018 година; 

 ПМС 316/20.12.2017 година за определяне на нов размер на минималната работна 

заплата за страната; 

 Решение №286 на МС от 22.05.2017 год. изменено и допълнено с Решение №667 от 

01.11.2017 година за приемане на стандарти за делегираните от държавата дейности с 

натурални и стойностни показатели през 2018 година; 

 Указания на МФ № ФО-1/09.01.2018 година за съставянето и изпълнението на 

бюджетите на общините и на сметките  за средства от Европейския съюз за 2018 година. 

    Основните цели и приоритети за 2018 г., които ръководството на Община Братя 

Даскалови си поставя са: 

 Запазване стабилността на общинските финанси при спазване на установените фискални 

правила; 

 Запазване на ниски нива на данъчни ставки, с цел запазване на социалната  им 

поносимост , подобряване на бизнес средата, насърчаване на инвестициите; 

 Подобряване на регионалното развитие, благоустройство и техническа инфраструктура в 

населените места на общината; 

 Подобряване на възможностите за кандидатстване по проекти, финансирани от ЕС в 

настоящия програмен период. 

 

  Запазени нормативни регламенти от 2017 г., които ще важат и през 2018 г. 

 Предоставянето на общата изравнителна субсидия по чл. 52 от ЗДБРБ за 2018 г. – до 20 

януари в размер 50% , до 20 юли в размер на 25% и до 20 октомври – останалите 25%; 

 Предоставянето на годишния размер на общата субсидия за делегираните от държавата 

дейности се разпределя по тримесечия, както следва: І-во трим.  в размер на 30%, ІІ-ро 

трим. – 25%, ІІІ-то трим. – 20% и ІV- то трим. 25%; 

 Предоставянето на годишния размер на целевата субсидия за капиталови разходи се 

разпределя по тримесечия, както следва: І-во трим. в размер на 15%, ІІ-ро трим. – 25%, 

ІІІ-то трим. – 20% и ІV-то трим. 25%; 
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 Средствата за снегопочистване се предоставят до 20 януари в размер на 75% и до 31 

октомври  - останалите 25%. 

 

   Общата рамка на изготвения проект за бюджет за 2018 година е 6 647 098 лв. при 

съпоставимост с първоначален бюджет за 2017 година 6076086 лв. - 9,3% увеличение на 

разчетите. 

 Като съпоставима база при разработването и представянето на бюджета по приходната и 

разходната част е използван първоначален бюджет за 2017 година и отчет към 31.12. 2017 

година. 

 

По отношение на приходите:  Приложение 1 

 

1. Обща субсидия за делегираните от държавата дейности 

С решение  № 286 от 22.05.2017 г. Министерски съвет прие стандарти за делегираните от 

държавата дейности с натурални и стойностни показатели за 2018  г. Съгласно същите и 

приетия ЗДБРБ за 2018 г., общата субсидия за делегираните от държавата дейности за община 

Братя Даскалови е в размер 2 886 527 лв., като за 2017 г. същата е била 2 432 247 лв., т.е. налице 

е ръст от 18,6%. 

След приключване на бюджетната 2017 г. първостепенният разпоредител с бюджет – 

Община Братя Даскалови и второстепенните разпоредители – неспециализираните училища 

реализират преходен остатък от държавни дейности, който е включен в бюджета за 2018 г.  

Реализираните в края на 2017 година икономии в държавните дейности в размер на 592 286 лв. 

се залагат за финансиране на същите дейности и през 2018 год. 282 871  лв. от преходния 

остатък от държавните дейности е формиран  от  общообразователните училища. В бюджет 

2018 същият е включен съответно в бюджета на всяко училище. 

2. Държавни трансфери за финансиране на местните дейности 

Държавните трансфери за местни дейности за 2018 г. са в размер на 1 378 300 лв., в т.ч. : 

 Обща изравнителна субсидия – 737 500 лв. Увеличение спрямо 2017 г. - 2 100 лв. 

 Трансфер за зимно поддържане и снегопочистване – 97 600 лв. 

 Целева субсидия за капиталови разходи – 543 200 лв. 

 

3. Собствени приходи 

Собствените приходи за проекта на общинския бюджет за 2018 г. са общо  в размер на 

1 509 875 лв. , в т.ч. данъчни приходи в размер на  495 100 лв. и неданъчни – 1 014 775 лв., от 

които 60 907 лв. от  собствени приходи на училищата. 

Планирането на размерите на собствените приходи по проекта за бюджет за 2018 г. е 

извършено на база проследяване на отчетните тенденции през предходните години. Взети са 

предвид нормативната база, действаща в момента, администрирането на местните данъци и 

такси, степен на събираемост и несъбрани вземания и др.  

Планирането на данъчните приходи е на база действащата Наредба по чл. 1, ал. 2 от 

Закона за местните данъци и такси за определяне размера на местните данъци в Община Братя 

Даскалови. 

Планирането на постъпленията от публичните услуги – административни и технически, 

предоставяни от общината, са съобразени с действащата към настоящия момент Наредба по чл. 

9 от Закона за местните данъци и такси.  

Допълнително, извън планираните приходи, през годината от централния бюджет ще се 

предоставят допълнителни средства за : 

   Присъдени издръжки по чл. 92 от Семейният кодекс; 

 Компенсиране стойността на безплатните и по намалени цени пътувания в страната; 

 Субсидии за вътрешноградските и междуселищни пътнически превози; 
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 Компенсиране безплатния превоз на учениците до 16-годишна възраст; 

   Компенсиране на част от разходите за превоз на учители от местоживеенето до 

местоработата и обратно; 

 Трансфери от МТСП по програми за временна заетост 

 

По отношение на разходите:  Приложение 2 

 

Разпределението на разходите е както следва: 

 

№  стойност Отн.дял % 

1. Разходи за държавни дейности 3 547 549 53.4 

2. Разходи за местни дейности 2 812 982 42,3 

3. Разходи за дофинансиране на 

държавни дейности с местни 

приходи 

  286 567  4.3 

 Всичко 6 647 098 100 

1. Разходи за делегираните от държавата дейности 

Планираните разходи за държавни дейности са разпределени по функции, дейности и 

параграфи съгласно Единната бюджетна класификация общо в размер на  3 547 549 лв. в т.ч. по 

разпоредители както следва: 

 Първостепенен разпоредител с бюджет – Община Братя Даскалови – 1 911 154 лв. 

 Второстепенни разпоредители с бюджет общо 6 (шест) броя неспециализирани училища, 

прилагащи системата на делегираните бюджети – 1 636 395 лв. Комисия, определена със 

заповед на кмета,  изготвя формула за разпределение на бюджетите  по училища.  

Разходите за делегираните от държавата дейности са разпределени по функции, дейности и 

параграфи, съгласно ЕБК, както следва: 

 Изпълнителни и законодателни органи – дейност 122 „Общинска администрация” – 

685 368 лв. Средствата за заплати за 2018 г. за делегираните от държавата дейности са 

определени в съответствие с разпоредбите на чл. 52 от ЗДБРБ за 2018 г. и приложение № 7 

към чл. 53.  

 Отбрана и сигурност – общо за функцията 109 242 лв. в.т.ч. за дейност 239 „Други 

дейности по вътрешна сигурност” – 39 670 лв., разпределени за възнаграждения на 

обществени възпитатели при спазване разпоредбите на чл. 46 от Закона за борба с 

противообществените прояви на малолетни и непълнолетни ( ЗБППМН), средства  по Наредба 

№ 3 от 2005 г. за издръжка на местната комисия за борба с противообществените прояви на 

малолетни и непълнолетни;  за дейност 282 – „Отбранително-мобилизационна подготовка, 

поддържане на запаси и мощности” – 67 033 лв., разпределени за възнаграждения, 

осигурителни плащания и издръжка на 5 бр. денонощен дежурен персонал, съгласно ПМС № 

212/1993 г. и за дейност 285 „Доброволни формирования” – 2 539 лв. 

 Образование – общо за функцията – 2 247 331 лв. ,в т.ч. за дейност 311 „Детски 

градини” – 579 271 .лв. и за дейност 318 „Подготвителни групи в училище” – 68 251 лв., 

дейност 322 „Неспециализирани училища” – 1 572 496 .лв. и за дейност 389 „Други дейности 

в образованието” – 27 313.лв. 

 Здравеопазване – общо за функцията – 135 359 лв.,  в т.ч. за дейност 437 „Здравен 

кабинет в детски градини и училища” – 135 359 .лв. 

 Социално осигуряване и грижи – общо за функцията – 179 499 лв. 548  „Дневен център 

за стари хора” – 175 217 лв. и дейност 532  „Програми за временна заетост” – 4 282 лв. 

 Почивно дело, култура, религиозни дейности –дейност 738 „Читалища” – 190 750 лв. 
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По видове разходи с най-голям относителен дял са тези за заплати и осигурителни вноски от  

работодател, които са 87 % от всички държавни разходи. 

 

2. Разходи за местни дейности, в т.ч. делегирани от държавата дейности,  

дофинансирани със собствени приходи 

Планираните разходи за местни дейности, в т.ч. и за делегираните от държавата дейности, 

дофинансирани със собствени приходи, са разпределени по функции, дейности и параграфи 

съгласно Единната бюджетна класификация, възлизащи общо 3 099 549 лв., в т.ч. : 

2.1 Разходи за местни дейности общо на стойност 2 812 982 лв., в т.ч. по функции: 

 Изпълнителни и законодателни органи – във функцията са включени разходите за 

издръжка на дейност 122 „Общинска администрация” и дейност 123 „Общински съвети” общо 

в размер на  400 113 лв. 

 Образование – дейност 311 „Детски градини” – За 2018 г. планирани за дейността са 

общо 211 550 лв., в т.ч. за текуща издръжка на детските градини - 151 550 лв. и капиталови 

разходи в размер на 60 000 лв. 

 Социално осигуряване, подпомагане и грижи – група „Програми, дейности и служби по 

социално осигуряване, подпомагане и заетост” общо в размер на 280 800 лв., в т.ч.  по дейности: 

дейност 524 „Домашен социален патронаж” – планирани са общо за дейността  248 400 лв., 

дейност 525 „Клубове на пенсионера” – 31600 лв.  

 Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство и опазване на 

околната среда – група „Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство” 

общо в размер на 762 976 лв.в т.ч. по дейности: дейност 604 „Осветление на улици и 

площади” общо планирани за дейността – 113 500 лв., дейност 606 „Изграждане , ремонт и 

поддръжка на улична мрежа” общо за дейността -641476 лв.в т.ч. за капиталови разходи 

579 776 лв., дейност 619 „Други дейности по жилищното строителство, благоустройството и 

регионалното развитие” планирани – 8 000 лв.;  група „Опазване на околната среда” в размер 

на 558 734 лв. в т.ч. по дейности : дейност 622 „Озеленяване” – 211 600 лв. , дейност 623 

„Чистота” – 347 134 лв., съгласно приета План-сметка за приходите и разходите за 

дейностите по сметосъбиране и сметоизвозване, депониране и обезвреждане на битови 

отпадъци и чистота на териториите за обществено ползване за 2018 г. 

 Почивно дело, култура, религиозни дейности – планирани общо за функцията средства 

за издръжка в размер на 117500 лв.  

 Икономически дейности и услуги – планирани общо за функцията средства за издръжка 

в размер на 354 969 лв., които са разпределени по дейности съгл. ЕБК 

При местните дейности с по-голям относителен дял са разходите за издръжка и капиталови 

разходи – 73,4 %  

2.2    Разходи за държавни дейности, дофинансирани с общински приходи общо на стойност 

286567 лв., в т.ч. по функции: 

 Изпълнителни и законодателни органи – във функцията са включени разходите за 

възнаграждения и осигуровки на допълнителната щатна численост за дейност 122 „Общинска 

администрация” общо в размер на 148 300  лв. 

 Образование – общо за функцията са планирани средства в размер на 62 367 лв., в т. ч.  

за дейност 322 „Неспециализирани училища” общо 62 367 лв. за издръжка на ученици в 

маломерни и слети паралелки в три училища - ОУ с.Партизанин, ОУ с.Мирово и  ОУ  с.Гранит 

 Социално осигуряване, подпомагане и грижи – дейност 550 „Център за социална 

рехабилитация” – 75900 лв. 

Относителният дял на разходите по функции  е както следва: 

№ функция стойност Отн.дял % 

1. Общодържавни служби 1233781 18.5 
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2. Отбрана и сигурност 109242 1,7 

3. Образование 2647588 39,8 

4. Здравеопазване 135359 2 

5. Соц .осигуряване и грижи 536199 8 

6. Жил. строителство и БКС 1321710 19,9 

7. Почивно дело и култура 308250 4,7 

8. Икономически дейности 354969 5.4 

 В С И Ч К О 6647098 100 

 

При преглед на разпределението на всички разходи по функции се вижда, че най-голям дял 

от бюджетните средства са предвидени за функция “Образование” 39,8 % . 

 

По отношение на капиталовите разходи:  Приложение 4 

Капиталовата програма на община Братя Даскалови за 2018 г. е планирана общо в размер на 

786 745 лв., в т.ч. 583 200 лв.  от целева субсидия за капиталови разходи за 2018 г. , от  преходен 

остатък от 2017 г. в размер на 200515 лв. и от собствени приходи - 3030 лв. 

Капиталовата програма предвижда  чакълиране на улици в 18 села на общината, изкърпване 

с асфалт на улици в 8 села, две спортни площадки,  ремонт на кметство  с. Оризово, ремонт на 

Детската градина в с. Партизанин, ремонт на читалището в с. Оризово. 

Необходимостта от поддържането на общинската инфраструктура е огромна, но 

ограничените финансови възможности поставят на преден план въпросите как  и за какво най- 

рационално  същите да се използват, така че да отговорим на потребностите на населението. 

 

По отношение на Европейското  финансиране:  Приложение 5 

Съгласно чл. 84, ал. 3 от ЗПФ проектът на бюджет на общината се придружава от разчет 

на сметките за средства от Европейския съюз. 

В приложение 5 са посочени средствата, които общината очаква  да усвои през 2018 г. От 2017 

год. общината работи и по ОП „Наука и образование за интелигентен растеж” , проект „Готови 

за успех” за детските градини в общината на стойност 172 868 лв.  Същият ще приключи до 

края на януари 2018 год.  

 Друг проект,  по който общината  работи от края на 2017 год. и ще приключи до месец 

март 2018 година, е по ОП „Развитие на човешките ресурси” -„Нова възможност за младежка 

заетост” на стойност 26 090лв. 

 Предлаганото пред Общински съвет решение е 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 2018 година, ПМС 332 от 2017 

година за изпълнение на ЗДБРБ за 2018 год.  и Наредбата за условията и реда за съставяне на 

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

изпълнение и отчитане на общинския бюджет на община Братя Даскалови. 

Катя Иванова – председател на комисията по „Икономическо  и финансово развитие, 

европейски проекти”, добавя, че приложенията са гледани на комисиите. 

 

Никола Будаков – общински съветник, взима думата: 

- Искам да кажа няколко думи. Да попитам първо – в този бюджет дали са отстранени 

нередностите, поради които отчетът за 2016 г. не е заверен от Сметната палата? Имаме 

информация, че е получен доклада от Сметната палата относно незаверения бюджет и, че 

на кмета на общината е наложена глоба в размер на 1000 лева. Има ли вероятност и за 

2017 г. да не бъде заверен бюджета? Защо липсват средства за селата Съединение, Долно 

ново село? 0 лева, предвидени за тях в инвестиционната програма. За Медово два пъти 
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по-малко са предвидените средства. Голяма част от средствата отиват за големи села.  

Няма лошо в това, но да не се забравят и селата на север от общината. 

 

Златка Атанасова – гл. спец. „Бюджет и финанси”, обяснява: 

- Трябва да ви кажа, че има голяма разлика между бюджет и годишен финансов 

отчет. Не е заверен годишен финансов отчет, а бюджетът не се заверява. Той се 

приема и се изпраща в Министерството на финансите. След което има контрол и 

всичко е наред. Това са две коренно различни неща. Годишният финансов отчет 

съдържа счетоводни сметки, баланси, докато това съдържа параграфи, видове 

разходи и дейности. 

 

Таньо Стоянов – общински съветник, взима думата: 

- Трима съветници сме от Черна гора.  Последните 6 години мога да кажа не се 

заделят никакви средства в Черна гора за ремонт на улици. Ясно ми е, че се 

работи по проект за смяна на ВиК мрежата, но това не значи, че ВиК мрежата 

като мине и ще асфалтират улици. Те правят това, което са разкопали. В Черна 

гора 90 процента от улиците са асфалтирани. Не могат да се правят с чакъли и с 

други работи. Направи се едно чакълиране предизборно в миналия мандат в края 

и то само в махалата и не нацяло. Остави се главната улица, която в момента вече 

леки коли не могат да минават от там. Даже и бусовете отказват да карат хляба. 

Мисля, че трябва да се предвиждат средства за някои от улиците, които са главни 

артерии за движението в Черна гора. Те са „Ален мак”, „Васил Левски” и 

свързването на махалата със селото, което ще бъде много необходимо, защото 

горе в махалата живеят около 70 човека. Това е едно село. Има заделени средства 

тази година – 14 хиляди лева. Предполагам, че са заложени за улици, които нямат 

изобщо настилка. Редно е малко по малко да се оправят улиците. За училището да 

говоря – гледам инвестиционната програма - детски площадки, а Черна гора с 

най-много ученици, няма заложени никакви площадки. Спортният салон да не 

говоря в какво състояние е. Направи му се покрив. Тези покриви наистина са 

необходими да се запазят тези сгради, обаче хората държат повече уличното 

осветление и пътищата. Аз не съм доволен от инвестиционната програма. Това са 

възможностите чухме, но предлагам да се предвиди ремонт на някоя от 

асфалтираните улици. 

 

Емил Филипов – зам.-кмет, отговаря: 

- Няма как ние да извършим асфалтиране на улици и догодина ние да започнем да 

ги кърпим. Разбирам, че има нужда от извършване на такова асфалтиране, но не е 

логично и нормално да хвърляме средства, които, после ще разкопаем и ще 

влагаме средства втори път. Предвидили сме за чакълиране 4 улици – това са 

„Роза“, „Ивайло“, „Батак“ и „Орлово гнездо“, като още днес сме намерили 

възможност до извършване на ремонта на „Орлово гнездо“, да бъде засипан чакъл 

и да бъде възможно преминаването по улицата, понеже знаем, че има проблем. 

Днес този проблем се надяваме ще бъде решен до извършване на цялостен ремонт 

на улицата. Доста ремонти се извършиха в общината и не мисля, че това е малко. 

 

Таньо Стоянов: 

- Целите улици няма да се разкопават, аз го казах. Плюс това, ВиК тръбите са по 

края, даже на едната улица – по тротоара. Няма да се разкопава изобщо. Моето 

виждане е, че е възможно някоя улица да се отремонтира. 
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Стоян Вълчев – общински съветник, казва: 

- И на комисиите поставихме въпроса за малкото средства, които са отделени за 

единствения общински футболен отбор в с. Оризово – само 5000 лева. Той по 

такъв начин не може да съществува. Пролетният дял едва ли ще може да завърши 

там. Нещата там са определени – съдии, медицински персонали, програма, 

транспорт и т.н. Построихме там, нали се дадоха близо милион и половина, 

трябва да се намерят средства, дори за еднократните турнири и за по-дребните 

неща. По този начин обричаме на закриване футболния отбор и там пак ще вкарат 

магаретата и ще махнат и оградата. По отношение на инвестиционната програма – 

аз и друг път съм го казвал, скоро ще събера, но нямам за по-старите години 

папките. През 2-3 години – така е с пътищата, така е с ремонт на кметства и 

читалища. Трябва да се види някаква форма на тези фирми, които извършват 

ремонтите, те са 3-4 нашенски май. През 2-3 години сменяме керемиди. 

Читалището в Медово какъв му беше ремонта, читалището в Оризово не е 

отваряно от предния ремонт, сега пак ще му правим. Трябва да се види качеството 

на изпълняване на ремонтите. Ние всяка година наливане с това очакъляване на 

улици, на някои места никакъв ефект няма. 2-3 работника, един камион кара, една 

фадрома разстила и на 20-я ден дойде в Оризово покрай линията да валира един 

малък валяк, той подскачаше. Явно не се извършва качествено. Трябва да се 

намери някаква форма на действие и контрол. Сега контролът липсва. 

 

Никола Будаков – общински съветник, взима думата: 

- Искам да внеса едно предложение за Плодовитово – в бюджета да бъдат 

включени средства, защото от 2 години не са предвиждани средства от бюджета, 

единтвено от продажби. Касае се за 1000 лева за бодлива тел гробищата да бъдат 

заградени и 10 хиляди лева за ремонт на кметството. И не получих отговор за 

двете села защо не са предвидени никакви средства – за Долно ново село и за 

Съединение. Няма ли заявки? 

 

Златка Атанасова – гл. спец. „Бюджет и финанси”, обяснява: 

- Бодливата тел не е обект на инвестиционната програма. Това е от издръжката – 

текущата. 

 

Емил Филипов – зам.-кмет, отговаря: 

- Разпределението на средствата по села се извършва първо от анализа на 

приходите, второ – след преценка на потребностите и след това се разпределя. В 

годините назад в едни села се е правило повече, в други по-малко. Няма как  

последователни бюджетни години ние да концентрираме средства в едни и същи 

села. Виждате, че се търси баланса през годините в различни села да се 

задоволяват потребностите на населението и, че са извършвани различни 

ремонти. Със сигурност нуждите са по-големи от възможностите, но това е 

положението. По отношение на въпроса на г-н Вълчев – за средствата за 

футболен клуб Оризово. Към момента няма постъпила заявка за субсидиране на 

футболния клуб. Това, че към момента имаме възможност да дадем 5000 лева, не 

означава, че през годината, виждайки как вървят разходите, не може да се 

направи актуализация и да се субсидира допълнително. 

 

Стоян Вълчев: 

- При принципа на бюджета се каза, че гледате от предни години. Има подробен 

отчет за футболния клуб миналата година. Може да се стъпи на него и да се 
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одобри някоя подобна сума. Поглеждам таблица № 4, в която са фиксирани 

обектите, по които ще се работи. Прави ми впечатление, че 2-3 улици има, едната 

е в Оризово всеизвестната, южната страна на жп линията – тя тръгна от 57 хиляди 

лева, сега в момента са останали 22 хиляди. Миналият път беше казано авансово. 

Нищо не е направено по нея, какво значи това авансово? Те докато изплатят, 

фирмите бягат и фалират, защото масово им даваме пари. Така че, искам отговор 

на въпроса – от 57 на 22 хиляди, за какво са дадени тези пари? 

 

Емил Филипов – зам.-кмет, обяснява: 

- Има сключен договор, работата е спряна поради атмосферните условия. Това, че 

работата не е започнала, поради климатичните условия, които не позволяват 

ремонт на улицата, не означава, че ние бягаме от отговорност да си приведен 

аванса съгласно договора, който сме сключили. Затова цената в момента е такава 

– преходен остатък от миналата година.  

 

Павлина Ганева – кметски наместник на с. Сърневец, взима думата: 

- Наистина селата в северния район са в много тежко положение относно 

инфраструктура. Повече от 20 години не са залагани и не са правени никакви 

ремонти на улиците. Имам предвид конкретно с. Сърневец. Благодарение на 

предложените ремонти през 2016г., сега през 2017г. бяха направени 4 улици  - 

чакълирани. Оказа се много неудачен материалът, който се положи върху чакъла. 

Имам предвид т.нар. миоз от кариерата в Ракитница. В момента състоянието е – 

преди земята изсъхваше, сега този материал след дъжд и сняг дори не може да 

засъхне. Искам да попитам защо кариерата изпрати изобщо такъв материал и 

настоявам при така предложените 3 улици за чакълиране през 2018г. да бъде 

доставен качествен материал – това, което се полага над чакъла. 

 

Емил Филипов: 

- Към момента аз нямам информация за състоянието на тези улици в Сърневец. 

Знаете има ред – подавате сигнал в общината, има сключен договор, има 

гаранционни условия, в които да се види, че фирмата е извършила некачествен 

ремонт. Мисля, че г-жа Радева (зам.-кмет) на комисии обясни, че тази година 

ремонтите ще бъдат засипани с по-едра фракция, за да има по-добро сцепление. 

Да, учим се от практиката. Мисля, че през годините вървим към подобряване и 

качествено осъществяване на ремонтите. Г-жо Ганева, след сесия може да 

заповядате при мен и да си подадете възражението.  

 

Станка Стоянова – кмет на с. Медово, взима думата: 

-  Днес, в присъствието на жители от с. Медово, дойдох, за да изразя, че 

протестираме срещу орязания бюджет на с. Медово, който е предвиден за нас в 

инвестиционната програма за 2018 г. Не е ясен и не е обективен признакът на 

разпределение на инвестициите по села според нас. За нас това буди съмнение за 

политическа пристрастност и субективност. И без сложни аритметически 

действия е видно, че бюджетът в съседните села е двойно по-голям спрямо 

нашето. Селото ни има капацитет за развитие, но ние се чувстваме, като че ли сме 

в задния двор на общината. Налага се да се справяме непрекъснато с дарители и 

доброволчество. Това може да бъде в допълнение с грижата на общината за нас, а 

не основното справяне с положението. Давам два примера – и чрез писма, и чрез 

лични срещи апелираме за направата на моста. Обещава се това. Тук присъства и 

бивш общински съветник, който от години апелира за направата на моста. Но и до 
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сега хората с гумени ботуши газят през реката да стигнат до магазина и се връщат 

до домовете си. А колите не могат да преминават. Имаме на комисии обяснение, 

че се води преписка за направата на моста и се надяваме, че това ще се случи този 

бюджет. Другият основен проблем, който внесохме в писмото до вас, беше, че 

ние няма къде да се събираме. Няма голяма зала, където да провеждаме 

мероприятия като преглед на художествената самодейност, събора на Медово и 

други, финансирани от Общинския съвет. Апелираме да помислите какви 

средства могат да бъдат заделени за направата на читалищната сграда, която е 

ремонтирана, но не е отворена – проблемът в Оризово го има и при нас. Моля да 

се помисли и за проект за Вкаменената сватба. Писмо такова сме входирали до 

кмета на общината. То беше резолирано с положителен отговор. Надяваме се, че 

и това ще се реализира в рамките на нашите мандати.   

 

Катя Иванова – общински съветник, казва: 

- Понеже от комисиите слушам за заден и преден двор, не знам някъде, дори в 

собствените домове, към заден двор да се ходи по асфалт. Разходи и приходи за с. 

Медово – първо искам да прочета по какви пътища и на каква стойност са тези 

пътища, се стига до с. Медово: Разклон Братя Даскалови – Марково, Марково – 

Медово, Верен – Медово, Малък дол – Голям дол. Има ли до някое населено 

място пътища в такова състояние? Казва се, че за с. Медово няма проекти – 

напротив. Тези пътища, това всичко е направено по проект. Стойността общо е 

4 192 789 лева. И понеже заместник-кметът каза, и то наистина е така, че общини 

като нашите, освен от наеми, от малкото, което е от републиканския бюджет и 

приходи от такса смет и данък сгради, ние няма от къде допълнително средства да 

получим. Искам да прочета разходите за 2017 г. на кметство Медово, които са в 

размер на 43 890 лева. Тука се включват разходи за: заплати и осигуровки, улично 

осветление, снегопочистване и опесъчаване, граждански договори, изтеглени и 

отчетени аванси, канцеларски материали и разходи по инвестиционната програма 

– 13 032 лева. Това е отчетен период 2017 г. А, и още един разход – 300 лева 

обезвреждане на оръдие. 400 лева е коминът, нали. Е, 300 лева е обезвреждането 

на оръдието. Не съм го сложила в калкулация. Приходите в резултат от дейността 

на работата на кметство Медово: от административни услуги за цялата 2017 г. – 

806 лв., от данък недвижими имоти – 1753 лв. и такса битови отпадъци – 6832 лв. 

За сметка на това, приходите от наем на полски пътища – 5164 лв., приходи от 

наем на земя – 7002 лв. Просрочените задължения са в размер на 23 316 лв. 

Разликата някой сметна ли я приход-разход? За моста беше чудесни обяснено от 

г-жа Радева – НКЖИ сваля траверси. Ще има мост. Нека малко да си направим 

сметка за разходите, които правим и приходите, които внасяме в този нищожен 

бюджет.  

 

Таньо Стоянов – общински съветник: 

- За този прословут мост слушам 10 г. Толкова ли проблем представлява да се 

отделят едно 5-6 хиляди да се направи? И едно помещение да се отремонтира 

поне, активни са медовци, да има къде да се събират. 

 

Председателят на ОбС казва, че мост ще има. 

 

Емил Филипов – зам.-кмет, обяснява: 

- Има входирано писмо към НКЖИ за предоставяне на траверси, мостът ще бъде 

готов, независимо, че го няма в инвестиционната програма. Искам да се 
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приключи този въпрос с читалището в Медово. На 2 октомври 2008 г. е сключен 

договор с „Финансинвест 2005г.“ от кмет Ваня Тодорова Стоева за стойност 

64 185 лв. Ремонтът е приет на 17 декември 2008 г. с гаранционен срок 8 г. 

Постъпил сигнал има в общината на 29 ноември 2016 г. Видно, всеки може да 

направи справка в Търговския регистър, че фирмата е в ликвидация със срок 8 

май 2016 г. Ние не сме контролен орган на търговско дружество.  

 

                    Станка Стоянова – кмет на с. Медово, репликира: 

- Очаквах въпроса на г-жа Иванова, понеже тя на комисиите обеща, че ще поиска 

такава справка за всички села. Но, отново бе тенденциозно представено. 

Разходите за Медово са най-големи и съответно най-малкоо на нас бюджет 

трябва да бъде даден, така ли да разбирам? Искам да попитам, след като вие сте 

специалисти, има ли внедрен изработен и работещ механизъм за събиране на 

данъците от такива хора, които са недобросъвестни или, чиито къщи се рушат и 

те не са идвали от години в селото или, които изобщо не познавам? Има ли 

измислен механизъм, защото не ни е казано на нас как по-добре да събираме 

данъците? Ако има такъв колега, аз бих отишла на обмяна на опит. Или, ако тук 

в общинска служба ни покажат как да ги събираме по-добре, с удоволствие, и 

ние желаем да ги събираме. Но това са възможностите, както вие казвате. 

 

Катя Иванова – общински съветник, казва: 

- Ще зачета оценка на събираемост в проценти: Братя Даскалови – 59, Верен – 64, 

Голям дол -74, Горно Белево – 65, Голно ново село – 71, Гранит – 64, Долно 

ноово село – 70, Кольо Мариново – 69, Малко Дряново – 69, Малък дол – 82, 

Марково – 72, Медово – 56, Мирово – 63, Найденово – 61, Опълченец -56, 

Оризово – 89, Партизанин – 63, Плодовитово – 93, Православ – 67, Славянин – 

50, Съединение – 62, Сърневец – 54, Черна гора – 74. Като цифра недобори от 

несъбрани данък сгради и такса смет за 2017 г. - данък недвижими имоти  е 

122 648 лева, такса битови отпадъци - 340 897 лева. Вие сами си правите сметка, 

че, ако това влезе в бюджета на общината. 

 

     Емил Филипов – зам.-кмет, добавя: 

- В началото правихме разлика между бюджет и годишен финансов отчет, сега да 

направим разлика междъ бюджет и инвестиционна програма. Последната е част от 

бюджета, видяхте, че е в размер на 700 и няколко хиляди. Означава ли, че разходите за 

с. Медово са само 9 500 лева? Г-жа Иванова ви зачете през годината колко разходи текат 

при свършване на други дейности като озеленяване, улично осветление, нали така? 

 

   Станка Стоянова: 

- Не ми отговори г-жа Иванова има ли такъв механизъм за събиране на данъците? 

Преди години беше направено така – изнася се списък на недобросъвестните 

платци. Това беше така. По време на Видьо Калев беше това, той е тук. По – 

късно се отказваха административни услуги.  

 

Емил Филипов отговаря: 

- Има акт за установяване на задължение и покани за доброволно плащане, които 

се изпращат. Но не очаквайте общинска администрация да ви ги изпрати до с. 

Медово. Това е задължение на кметовете. 
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      Видьо Калев – гражданин, бивш финансов директор в Община Братя Даскалови, 

взима думата: 

- Искам да напомня на общинскките съветници, че вие сте съветници на община 

Братя Даскалови, не на своето село или махала. Много неприятно впечатление 

прави отвън. Питам има ли някой от присъстващите от общинска администрация, 

който да е участвал в разпределението на средствата по инвестиционната 

програма за 2018 г. Кой разпредели тези пари? Филипов, Атанасова, Енев? 

Ръководството на общината не е отговор. Има начин да се събират данъците. Този 

начин се казва с покани и частни съдебни изпълнители. Резултатът, когато аз бях 

директор на дирекцията и, когато изнесохме списъците на длъжниците на 

обществени места, имаше ефект, но общинското ръководство отказа и списъците 

бяха свалени. За да се направи събиране на данъците, трябва да се направи 

принудително, доброволно не става. Пример – сградата на АПК. Купена за 26 

хиляди лева, в момента 6 хиляди лева дължими данъци. 

 

Петко Михайлов – председател на ОбС, казва: 

- Всички сте запознати с бюджета. Близо 40 % отиват за образованието. По въпроса 

за инвестиционната програма – тя може да бъде актуализирана всеки месец. 

Където се реализират икономии, средствата ще бъдат насочени другаде. Има 

предложение от г-н Будаков за 10 хиляди лева за ремонт на кметството. Златка 

Атанасова? Можем ли да пренасочимм 10 хиляди лева за ремонт в Плодовитово? 

 

Златка Атанасова – гл.спец. „Бюджет и финанси“, отговаря: 

- Предложете от кое кметство да вземем. Трябва да вземем от някъде, за да ги 

дадем.  

 

 Иван Жеков – общински съветник, предлага от външни услуги или от текущи 

разходи. 

 

 Г-жа Атанасова му обяснява, че не може външни услуги да се вземе за капиталов 

разход 

 

 Петко Михайлов добавя, че без КСС и техническо лице да направи сметка не 

може да се гледа в тавана и да се каже, че този ремонт ще струва 5 хиляди лева. Отправя 

забележка на г-н Жеков, че при още едно обаждане от място ще му наложи наказание. 

 

 Златка Атанасова обяснява: 

-  В такъв случай цялото решение трябва да се преработи отново – приходи и 

разходи, защото читалището е държавна дейност, улиците са местна дейност. При 

една актуализация може да се направи. 

 

  Петко Михайлов подлага на гласуване направеното предложение от Никола 

Будаков – общински съветник, а именно – 10 хиляди лева за ремонт на кметство в с. 

Плодовитово 

 

Гласуваха поименно: 

1. Петко Михайлов Михайлов – „против” 

2. Катя Иванова Иванова – „против” 

3. Георги Минков Колев – „за” 

4. Иван Пенев Пенчев – „въздържал се” 
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5. Стойка Минчева Василева – „против” 

6. Силвия  Чавдарова Иванова – „против” 

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” – 8, 

„против” – 4, „въздържал се” – 1. Приема се предложението. 

 

 Председателят на ОбС продължава с думите: 

- Стана параграф 22. Тук са кметовете. Кое село да отрежем? Кой кмет ще си отстъпи 

средствата? 

 

 Павлина Ганева – кметски наместник на с. Сърневец, казва: 

-  Всички села са на това положение. Читалището в Сърневец също има нужда. Няма от 

кое село да отрежете. 

 

 Никола Будаков – общински съветник, казва, който е правил инвестиционната програма, 

той ще реши 

 

 Златка Атанасова – гл.спец. „Бюджет и финанси“, отговаря: 

- Кметството е дейност 122, пътищата са в БКС дейности. Обърква се целият бюджет. 

 

 Петко Михайлов – председател на ОбС, към Никола Будаков: 

- Има два варианта – оттегляте си предложението, гласуваме бюджета или остава така и 

оставаме без бюджет. 1 минута за размисъл. 

 

 Катя Иванова – общински съветник, казва, че не се мисли какво се предлага и така се 

спира работата и на община, и на всичко. Добавя, че 1 месец бюджетът е висял на сайта, без да 

дойде някой да напише една дума какво иска и какво не иска. 

 

 Никола Будаков отговаря, че предложението е прието и трябва да остане така, както е 

прието. 

 

 Председателят на ОбС кава: 

- Колеги кметове, Община Братя Даскалови днес няма да приеме бюджета. Аз дадох 

възможност на г-н Будаков да си оттегли предложението. 

 

 Димитър Мурджов – кмет на с. Мирово, взима думата: 

- Бюджетът е един навързан синджир. Развалим ли едно звено, всичките се разпадат. 

Имахме достатъчно време, обществено обсъждане на бюджета и сега, ако направим 

това нещо, какво правим – спираме общината да функционира. Аз казах преди малко и 

мисля, че вие сте мъдри, избрани сте от народа, както и ние, и искате да служите за 

народа. Г-н Будаков, мисля те за честен и справедлив гражданин на Република 

България, оттегли своето предложение, защото от икономии в общината и 

актуализации могат да се добавят тези 10 хиляди лева и да се извърши този ремонт на 
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това кметство и да отпадне този въпрос. Ако е допусната някаква субективна грешка, 

няма човек, който днес да не работи и да не греши. Не е тенденциозно. Аз също имам 

общински съветник. Той знае моето читалище в какво състояние е. Така ли е, г-н Пеев? 

Имаме ли нужда от ремонт,  имаме. Но ще се въздържаме. Г-жа Катя Иванова каза 

много ясно – такива са ни възможностите. Толкова ни е чаршафът. С  този чаршаф 

трябва да си покриваме и главата, и краката. И трябва да разпределяме една голяма 

баница тава, ама тя е малка за нашата община. На кой какъвто къс се падне, толкова. 

Ще има доволни и недоволни. Ако тръгна да ви черпя всички, няма да останете. Много 

моля, г-н Будаков, оттеглете вашето предложение. Общината винаги от някакъв 

параграф, от някаква икономия, ще помогне да се направи този ремонт.  

 

 Иван Жеков – общински съветник, взима думата: 

- До последното ни заседание на Общински съвет имаше две трибуни, сега ги няма и 

двете. Защо? Зачитам точно кой член от кой закон и казвам точно колко пъти 

наруши кметът на община Братя Даскалови и продължава да го нарушава, да бъда 

записан точно и във вестника – чл. 44, ал. 1 от Закона за местното самоуправление и 

местната администрация гласи: „т.16 - Кметът на общината, (че много юристи 

имаме, а като идат на дела, губят ги) осигурява организационно-техническото 

обслужване на Общински съвет и участва в заседанията му с право на съвещателен 

глас“. 33-ти пореден път кметът на общината отсъства от заседание на Общински 

съвет. Предайте му, питам го – Какво демонстрирате, г-н Кмете? Че имате 

мнозинство в този Общински съвет, наредено по някакъв начин? По какъв? Мислех 

да е изкажа, след като не подкрепя бюджета, защото съм убеден, че повече от 

половината от общинските съветници няма да го подкрепят. Защото и на комисиите 

чух, и тук чух – ние констатираме симптоми, аз ще кажа заболяването. Този бюджет 

2018 г. е непрозрачен, непропорционален, несправедлив, води до дискриминация на 

цели села. Ние не сме наясно с критериите, по които се разпределят средствата и от 

инвестиционната програма, и външните услуги и т.н. Искам да благодаря 

предварително на всички, които няма да подкрепят бюджета, защото ще докажат, че 

те са дали клетвата си по чл. 32 от ЗМСМА, ал. 1. Защото ние, на първото заседание 

на 4 ноември 2015 г. се заклехме в името на Република България да спазване 

Конституцията и законите на страната и във всичките си действия да се ръководим 

от интересите на гражданите на община Братя Даскалови и да работим за тяхното 

благоденствие. 

 

 Председателят на ОбС го прекъсва с думите, че времето му за изказване е изтекло и е 

натушил чл. 22 от Правилника на Общински съвет. 

 

 Катя Иванова – общински съветник, взима думата за реплика на изказването на г-н 

Жеков: 

-  Иване, ти не разбра ли, че бюджет няма да се гласува.   От там нататък всеки отговаря 

за себе си. Общината няма да спре. Ще работи със стария бюджет. За мен за пореден 

път този Общински съвет доказа, че не работи. С политически украски, г-жо Стоянова 

или , както вие казвате, отношението е на политическа основа, така не се работи. Не 

знам, колеги, как ще погледнете 20 кмета. 

 

 Павлина Ганева – кметски наместник на с. Сърневец, казва: 

- Това е много жалко. Избрали сме ви тук да решавате. Рано е още за избори. 
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 Петко Михайлов пита: 

- Аз какво да направя? Параграф 22. Така решиха колегите от БСП, така да бъде. 

Питайте тях. Прекалено е рано за избори. Всички кметове, разбрахте ли, бюджет 

няма да има на тази сесия. 

 

 Председателят на ОбС дава 5 минути почивка. След почивкат,а заседанието продължава 

по дневния ред. 

 

ТОЧКА  ВТОРА 

 
Приемане на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на 

услуги на територията 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 се предлага за обсъждане и приемане нова Наредба за 

определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на 

община Братя Даскалови. 

 

 1. Причини и мотиви за приемане на Наредбата за определянето и 

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

Даскалови: 

 Сега действащата Наредба за определянето и администрирането на местните такси и 

цени на услуги на територията на община Братя Даскалови е приета с решение № 232, по 

протокол № 21 от 28.02.2003 г. на Общински съвет - Братя Даскалови и е изменяна и допълвана 

повече от тридесет пъти. 

В проекта на новата Наредба видовете услуги, за които се заплащат такси, както и тези, 

за които е определена цена на услуга или предоставяно право и техният размер са подробно 

изброени в 4 /четири/ приложения.  

Посочени са : такси за детски градини и социални услуги в общността, административни 

и технически услуги, финансови средства, необходими за прилагането на Наредбата за 

определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на 

община Братя Даскалови, очаквани резултати от приемане на изменения и допълнения на 

Наредбата, анализ за съответствие с правото на Европейския съюз. 

  

Катя Иванова – общински съветник, отправя следното предложение: 

- Казах и на комисии - Експресната услуга да бъде в рамките на деня, в който е 

подадено заявлението. Други забележки нямам по докладната и по тарифите. 

 

Емил Филипов – зам.-кмет, казва: 

- Аз и на комисии обясних какви са мотивите да бъде 24 часа. Това си е право на 

Общински съвет да прецени дали да остане така. 

 

Иван Пенчев – общински съветник, добавя: 

- Аз съм съгласен с администрацията. Има неща, които не могат да се свършат и ще те 

оставят на другия ден да ги чакаш. Сблъсквал съм се с тези неща много пъти. 
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Стоян Вълчев – общински съветник, казва, че следобед хората няма с какво да дойдат до 

общината и обикновено сутрин ходят. 

 

Председателят на ОбС подлага на гласуване направеното предложение от Катя Иванова 

– експресната услуга да бъде извършвана в рамките на деня. 

 

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

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

 

Други изказвания не се направиха и ОбС взе следното 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 372 

    

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

във връзка с чл. 9 от Закона за местните данъци и такси, във връзка с чл.76, ал. 3 

Административно-процесуалния кодекс, Общински съвет – Братя Даскалови реши 

 

 1. Приема Наредба № 2 за определянето и администрирането на местните такси и цени 

на услуги на територията на община Братя Даскалови. 

 

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

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

 

ТОЧКА  ТРЕТА 

 

Отмяна на разпоредби от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – 

Братя Даскалови, неговите комисии и взаимодействието му с общинската 

администрация, мандат 2015-2019г.   

Докладва: Петко Михайлов – председател на ОбС 

  

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 с писмо с вх. № 10-00-365/28.11.2017г. в Общински 

съвет – Братя Даскалови постъпи Протест от П. Георгиев – прокурор при Окръжна прокуратура 

– Стара Загора за оспорване на чл. 14, ал. 1, т. 8 от Правилника за организацията и дейността на 

Общински съвет – Братя Даскалови, неговите комисии и взаимодействието му с общинската 

администрация, мандат 2015-2019г.  

В резултат на извършена проверка от ОП Стара Загора са установени основания за 

съдебно оспорване законосъобразността на текста на чл. 14, ал. 1, т. 8 от Правилника за 

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

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

Съгласно така действащия текст на чл. 14, ал. 1, т. 8 от Правилника за организацията и 

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

общинската администрация, мандат 2015 - 2019г.: „Председателят на общинския съвет: 8. 

упражнява контрол върху изразходването на средствата, предвидени за издръжка на 

общинския съвет;”. 
Георги Колева уточнява, че се предлага този текст да отпадне. 

 

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

№ 373 

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА, Общински съвет – Братя Даскалови 

реши: 

1. Отменя чл. 14, ал. 1, т. 8 от Правилника за организацията и дейността на Общински 

съвет – Братя Даскалови, неговите комисии и взаимодействието му с общинската 

администрация, мандат 2015-2019г.  

 

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

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

ТОЧКА  ЧЕТВЪРТА 

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 След извършен анализ на някои правни норми, 

действащи в Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско 

имущество на Община Братя Даскалови, се установи, че чл. 106, ал. 4 от същата е 

незаконосъобразен. Това налага да се извърши промяна в наредбата и тази алинея да бъде 

отменена. Предложението е да бъде отменен чл. 106, ал. 4 – „Не се възстановяват депозитите на 

кандидати, заявили участие, но неявили се на публичния търг”. 

 

       Други изказвания не се направиха и ОбС взе следното 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 374 

 

           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,  Общински 

съвет - Братя Даскалови приема: 

 

Наредба за изменение на Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с 

общинско имущество на Община Братя Даскалови, както следва: 

 

§1. Отменя се чл. 106, ал. 4 - „Не се възстановяват депозитите на кандидати, заявили 

участие, но неявили се на публичния търг”. 

 §2. Наредбата влиза в сила от 01.01.2018 г. 

 

Гласуваха поименно: 

1. Петко Михайлов Михайлов – „за” 

2. Катя Иванова Иванова – „за” 

3. Георги Минков Колев – „за” 
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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 

 

Приемане на Програма за управление и разпореждане с имоти - общинска собственост на 

община Братя Даскалови през 2018 година 

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 

съгласно разпоредбите на чл. 8, ал. 9 от Закона за общинската собственост и в изпълнение на 

Стратегията за управление на общинската собственост за периода 2015 – 2019 година Общински 

съвет приема годишна програма за управление и разпореждане с имотите – общинска 

собственост по предложение на кмета на общината. 

Тя може да бъде актуализирана през годината, като при необходимост се извършва и 

актуализация на общинския бюджет. 

Програмата съдържа прогноза за имотите, които общината има намерение да предложи за 

продажба, под наем, аренда или за учредяване на ограничени вещни права. 

 

        Други изказвания не се направиха и ОбС взе следното 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 375 

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 12 от ЗМСМА и във връзка с 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, Общински съвет - Братя Даскалови реши: 

 

1. Приема Програма за управление и разпореждане с имоти - общинска собственост на Община 

Братя Даскалови за 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  ШЕСТА 
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Предоставяне под наем без търг на общински имот – помещение в  УПИ Х-155 в квартал 

29 по плана на с.Мирово на Сдружение с нестопанска цел в обществена полза „ МСС Фрее 

Енд  Крейзи”  гр.Чирпан, ЕИК 177083839 

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 

Община Братя Даскалови е собственик на УПИ Х-155 в квартал 29 с площ от 985 кв.м. в едно с 

построените в него две едноетажни паянтови сгради с площ от  97  и 17 квадратни метра по 

плана на с.Мирово. Към настоящия момент едната сграда – 17 кв.м., е отдадена под наем без 

търг на Сдружение с нестопанска цел в обществена полза „ МСС Фрее Енд  Крейзи”  гр.Чирпан, 

ЕИК 177083839. Постъпило е Заявление с Вх.№ 94-00-12/08.01.2018 година от Тодор Русенов 

Карев в качеството му на Председател на Сдружение с нестопанска цел в обществена полза „ 

МСС Фрее Енд  Крейзи” с ЕИК 177083839, със седалище и адрес на управление: гр. Чирпан, 

ж.к.”Младост”, бл.2, вх.Б, ет.1, ап. № 25 за предоставяне под наем за ползване и на другото 

помещение в сградата с площ от 97 кв.м. за развиване на клубна дейност. 

 

 

 Други изказвания не се направиха и ОбС взе следното 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 376 

 

         1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл. 14, ал. 6 от Закона за общинската 

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

на помещение с площ от 97.00 кв.м. в  част от бившата сграда на пенсионерския клуб с.Мирово, 

разположена в УПИ Х-155 в квартал 29  по плана на с. Мирово за срок 4 години на Сдружение с 

нестопанска цел в обществена полза „ МСС Фрее Енд Крейзи” с ЕИК 177083839, със седалище 

и адрес на управление: гр. Чирпан, ж.к. ”Младост”, бл. 2, вх. Б, ет. 1, ап. № 25, представлявано 

от Тодор Русенов Карев.  

        2. Определя годишен наем в размер на 50.00 лева без ДДС.                         

        3. Упълномощава кмета на общината да сключи договор със Сдружение с нестопанска цел 

в обществена полза „ МСС Фрее Енд  Крейзи” с ЕИК 177083839. 

 

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 СЕДМА 

 

Продажба на имот № 000205 –  Храсти от ІХ-та категория с площ от 6,103 дка по КВС на 

с.Медово на публичен търг и определяне на първоначална тръжна цена  

 

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 

Община Братя Даскалови е собственик на имот № 000205 – Храсти от ІХ-та категория с площ 

от 6,103 дка по КВС на с.Медово - частна общинска собственост, съгласно АЧОС № 

2223/13.03.2014 година. До настоящия момент имотът не е отдаван под наем поради липса на 

интерес и пустее. Към имота има проявен интерес за закупуването му. Данъчната оценка на 

имота е 190,40 лева.  

Имотът е включен в Програмата за управление и разпореждане с общинско имущество 

на Община Братя Даскалови за 2018 година в точка ІІ.Б.5  

 

Никола Будаков – общински съветник, отправя следното предложение: 

- Този имот да бъде отдаден под наем, да не се продава. 

 

Стоян Вълчев – общински съветник, пита това до кой язовир се намира. 

 

Председателят на ОбС казва: 

- До язовира на водното сдружение. Много добре го знаете къде се намира. Г-н 

Будаков, не уточнихте за колко години да бъде отдадено. 

 

Никола Будаков отговаря: 

- Примерно за 5, а не за 1 година. 

 

Петко Михайлов го пита как мисли, че един инвеститор ще инвестира така пари. Подлага 

на гласуване направеното предложение от Никола Будаков, а именно – Имотът да се отдаде под 

наем за 5 години, а не да се продава. 

 

1. Петко Михайлов Михайлов – „против” 

2. Катя Иванова Иванова – „против” 

3. Георги Минков Колев – „против” 

4. Иван Пенев Пенчев – „против” 

5. Стойка Минчева Василева – „против” 

6. Силвия  Чавдарова Иванова – „против” 

7. Иван Петров Иванов – „против” 

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 – „за” 

             13. Радка Стоилова Караджова – „за” 
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Общ брой съветници – 13. Брой присъствали на гласуването – 13. Брой гласували „за” – 4, 

„против” – 7 , „въздържал се” – 2. Не се приема предложението. 

 

Иван Жеков – общински съветник, казва: 

- Редно е да изслушаме, както е по закон, кмета на с. Медово.  

 

Председателят на ОбС оспорва думите му, с мотива, че на комисиите е изслушано 

 

Иван Жеков казва, че протоколът от комисиита не е подробен, аз държа да я изслушаме и 

на сесията. 

 

Катя Иванова – общински съветник, добавя, че видеото е подробно. 

 

      Други изказвания не се направиха и ОбС взе следното 

  

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 377 

 

      1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 35, ал. 1 и чл. 41, ал. 2 от Закона за 

общинската собственост и във връзка с чл. 44 от Наредбата за реда за придобиване, управление 

и разпореждане с общинско имущество, Общински съвет - Братя Даскалови дава съгласието си 

за продажба на явен публичен търг на имот № 000205 – Храсти от ІХ-та категория с площ от 

6,103 дка по КВС на с.Медово - частна общинска собственост, съгласно АЧОС № 

2223/13.03.2014 година и определя първоначална тръжна цена в размер на  1460.00 /Хиляда 

четиристотин и шестдесет / лева. 

      2. Упълномощава кмета на общината да проведе търга и сключи договор със 

спечелилия купувач. 

 

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 – „против” 

             13. Радка Стоилова Караджова – „против” 

 

Общ брой съветници – 13. Брой присъствали на гласуването – 13. Брой гласували „за” – 7, 

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

 

ТОЧКА ОСМА 

 

Отказ за изкупуване на съсобствен имот в с. Опълченец  

 
Докладва: Емил Филипов – зам.-кмет на общината 
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Петко Михайлов – председател на ОбС, даде думата на Катя Иванова – председател на 

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

постъпило предложение с Вх.№ 94-00-930/28.12.2017 година от Тодорка Георгиева Недялкова 

от гр. Пловдив за изкупуване от общината в качеството й на съсобственик на собствената й 

жилищна сграда с площ от 40 кв.м., построена върху общински парцел,  представляващ УПИ 

ХХІІІ, кв.29 при граници: Север – УПИ ХХІV, Изток - УПИ VІІ, Юг – УПИ ХХІІ, Запад – 

Улица ОК 117 -  ОК 118, съгласно ПУП на с.Опълченец, одобрен със Заповед № 284/17.10.1990 

година. Цената на сградата по предложението на г-жа Недялкова е 3500 лева. 

Предложението пред Общината е направено съгласно императивните разпоредби на чл. 

66, ал. 1 от Закона за собствеността във връзка с чл.33 от същия закон. 

 

  Други изказвания не се направиха и ОбС взе следното 

  

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 378 

 

  На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 33 и чл. 66, ал. 1 от Закона за 

собствеността, във връзка с чл. 199, ал. 1 и 2 от ЗУТ , чл. 44 от Наредбата  за реда за 

придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на община Братя Даскалови, 

Общински съвет - Братя Даскалови реши: 

1. Отказва да изкупи от Тодорка Георгиева Недялкова собствената й вилна сграда, 

съгласно нот.акт № 16, том.ІV, рег.№ 4037, дело № 1453 от 16.09.1999 година, 

построена върху общински парцел, представляващ УПИ ХХІІІ, кв.29  при граници: 

Север – УПИ ХХІV, Изток - УПИ VІІ, Юг – УПИ ХХІІ, Запад – Улица ОК 117 -  ОК 

118, съгласно ПУП на с.Опълченец, одобрен със Заповед № 284/17.10.1990 година по 

предложената от нея цена от  3500,00 /три хиляди и петстотин/ лева. 

 

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 ДЕВЕТА 

 

Даване на съгласие за смяна на НТП на имот № 044009 – Нива от ІV-та категория с площ 

от 11.944 дка по КВС на с.Долно Ново село 

Докладва: Иван Танев – кмет на общината 
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Петко Михайлов – председател на ОбС, даде думата на Катя Иванова – председател на 

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

че Община Братя Даскалови е собственик на имот № 044009 – Нива от ІV-та категория с 

площ от 11.944 дка в местността „Бакаджика” по КВС на с.Долно Ново село – частна 

общинска собственост – АЧОС № 257/18.01.2002 г. Имотът  е отдаден под наем на Петьо 

Георгиев Неделчев от гр.Казанлък. Договорът му с община Братя Даскалови е за срок 10 

години.  В имота е засадена  маслодайна роза. Постъпило е искане от господин Неделчев с 

Вх.№ 94-00-39 /18.01.2018 година за промяна на начина на трайно ползване на имота. 

 

   Други изказвания не се направиха и ОбС взе следното 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 379 

 

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

съгласието си на Петьо Георгиев Неделчев от гр.Казанлък да смени начина на трайно ползване 

на имот № 044009 – Нива от ІV-та категория с площ от 11.944 дка в местността „Бакаджика” по 

КВС на с.Долно Ново село – частна общинска собственост – АЧОС № 257/18.01.2002 г. от 

„нива” в „индустриална култура”, като всички разходи по смяна на НТП  са за негова сметка. 

 

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

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

 

ТОЧКА ДЕСЕТА 

 

Продажба на имоти № 500330 –  Мочурище с площ от 10,525 дка и № 500331 – Мочурище 

с площ от 9.476 дка в местността „Чирпанското шосе” по КВС на с.Верен на публичен 

търг и определяне на първоначална тръжна цена  

 

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 

Община Братя Даскалови е собственик на имот № 500330 – Мочурище с площ от 10,525 дка в 

местността „Чирпанското шосе” по КВС на с.Верен - частна общинска собственост, съгласно 

АЧОС № 5718/19.01.2018 година и имот № 500331 – Мочурище с площ от 9,476 дка в 

местността „Чирпанското шосе” по КВС на с.Верен - частна общинска собственост, съгласно 

АЧОС № 5719/19.01.2018 година. До настоящия момент имотът не е отдаван под наем поради 

липса на интерес и пустее. Това е силно заблатена територия. Към имота има проявен интерес 

за закупуването му. Данъчната оценка на двата имота е съответно 552,60 лева и 497,50 лева. 

Имотите са включени в Програмата за управление и разпореждане с общинско имущество на 

Община Братя Даскалови за 2018 година в точка ІІ.Б.6 и ІІ.Б.7 

 

Стоян Вълчев – общински съветник, взима думата: 

- Минах аз онзи ден от това място. Тези две мочурища обхващат изцяло южната страна 

на язовира, цялата стена. Считам, че не е нормално да бъде продавано, тъй като има 

изискване към тези стени, освен това източването на язовира и т.н. е минавало. Още 

повече, че в момента този язовир е под наем от тези, които искат да го купуват. Друга 

година може да дойде друг човек под наем, пред тях ще бъде язовирът затворен. Имаше 
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преди години изисквания във връзка със Закона за водите за прочистване, за стените, 

дейността и т.н. Ще се появи една колизия според мен. Предлагам да бъде отложено. 

 

Катя Иванова – общински съветник, казва: 

- Когато човекът, който има желание да закупи имота дойде при мен да попита как стоят 

нещата,изрично му обясних,че към общината има човек на граждански договор, 

специалист, който се занимава точно с язовири, стени и т.н. След разговора с него 

специалистът е обяснил, че, ако той решава да прави обект до определена височина, 

въпреки че е близо до язовира, може да бъде направен. Към момента проявеният 

интерес е от този, който стопанисва язовира и човекът има намерението там да си прави 

нещо като рибарници, живарници, от риболов не разбирам. Но предварително е 

съгласувано със специалист хидромелиорации, който се занимава точно с язовирите на 

община Братя Даскалови. 

 

Стоян Вълчев – общински съветник, добавя, че трябва да има писмено становище от 

този специалист, нека се представи. 

 

Иван Жеков – общински съветник,  взима думата: 

- Подкрепям предложението на г-н Вълчев, но ще изразя малко по - различни мотиви, 

тоест мотиви, допълнителни към това, което каза той. Даде ми се заявлението на 

комисиите и то е пред мен -  заявление от г-жа Таня Чиликова, която желае тези двата 

имота. Добре е да дойде, да си декларира намеренията писмено, да погледнем 

проектодоговора, ако е за наем или за продажба също. И този човек наистина да спази 

това, за което го иска и ни е представил на нас. Сега малко и хората остават с едни 

впечатления.  

 

Петко Михайлов - председател на ОбС, подлага на гласуване направеното предложение от 

Стоян Вълчев за отлагане на решението по докладната. 

 

1. Петко Михайлов Михайлов – „против” 

2. Катя Иванова Иванова – „против” 

3. Георги Минков Колев – „против” 

4. Иван Пенев Пенчев – „против” 

5. Стойка Минчева Василева – „против” 

6. Силвия  Чавдарова Иванова – „против” 

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” – 7, 

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

 

   Други изказвания не се направиха и ОбС взе следното 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 380 
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На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, Общински съвет - Братя Даскалови 

реши:  

1. Отлага продажба на имоти № 500330 –  Мочурище с площ от 10,525 дка и № 500331 – 

Мочурище с площ от 9.476 дка в местността „Чирпанското шосе” по КВС на с.Верен на 

публичен търг и определяне на първоначална тръжна цена за следващо заседание на 

Общински съвет. 

 

1. Петко Михайлов Михайлов – „против” 

2. Катя Иванова Иванова – „против” 

3. Георги Минков Колев – „против” 

4. Иван Пенев Пенчев – „против” 

5. Стойка Минчева Василева – „против” 

6. Силвия  Чавдарова Иванова – „против” 

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” – 7, 

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

 

Петко Михайлов – председател на ОбС, се обръща към Емил Филипов – зам.-кмет, с 

думите, че следващия път докладна без скица няма да приема. 

 

ТОЧКА ЕДИНАДЕСЕТА 

 

Разделяне на имот № 000227 по КВС на  с. Братя Даскалови на три самостоятелно 

обособени имота и продажба на единия от новообразуваните имоти след делба 

 

Докладва: Емил Филипов – зам.-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 

Община Братя Даскалови е собственик на имот № 000227 – НТП „Друго трайно насаждение” 

ІV-та /четвърта/ категория, с площ от 14,967 дка в местността „……..” по КВС на с. Братя 

Даскалови,  съгласно АЧОС № 3945/12.01.2017 година. Имотът не е отдаван под наем от датата 

на възстановяването му, поради липса на проявен интерес към него.  

Към настоящия момент е постъпило Заявление с Вх.№ 94-00-42/19.01.2018 година от 

Георги Михайлов Троев от с. Братя Даскалови, ул.”Септемврийци” № 31 за закупуване на част 

от този имот с площ от 1 дка. Имотът е необходим за поставяне на постоянни съоръжения във 

връзка с охраната на собствения му розов масив и наетия от него язовир.  

 

   Други изказвания не се направиха и ОбС взе следното 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 381 
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   1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, Общински съвет - Братя Даскалови дава 

съгласието си за разделяне на имот № 000227 – НТП „Друго трайно насаждение”  ІV-та 

/четвърта/ категория, с площ от 14,967 дка в местността „……..” по КВС на Братя Даскалови – 

частна общинска собственост,  съгласно АЧОС № 3945/12.01.2017 година и проект за делба на 

три самостоятелно обособени  дяла, както следва: І-ви дял – 4,946 дка , ІІ-ри дял – 9.021, ІІІ-ти 

дял – 1.000 дка.  

     2. 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 Общински съвет - Братя Даскалови актуализира Програмата за 

управление и разпореждане с имоти общинска собственост на Община Братя Даскалови за 2018 

година, като включва в  ІІ. ОПИСАНИЕ НА ИМОТИТЕ, КОИТО ОБЩИНАТА ИМА 

НАМЕРЕНИЕ ДА ПРЕДЛОЖИ ЗА  ПРОДАЖБА НА ПУБЛИЧЕН ТЪРГ, Б. Обекти, за 

които предстои откриване на процедура за продажба, Нова точка 8. имот № 000234 – НТП 

„Друго трайно насаждение” ІV-та /четвърта/ категория, с площ от 1.000 дка в местността 

„……..” по КВС на Братя Даскалови. 

      3. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 35, ал. 1 и чл. 41, ал. 2 от Закона за 

общинската собственост и във връзка с чл. 44 от Наредбата за реда за придобиване, управление 

и разпореждане с общинско имущество, Общински съвет - Братя Даскалови дава съгласието си 

за продажба на явен публичен търг на имот № 000234 – НТП „Друго трайно насаждение” ІV-та 

/четвърта/ категория, с площ от 1.000 дка в местността „……..” по КВС на Братя Даскалови и 

определя първоначална тръжна цена в размер на  650.00 /шестстотин и петдесет/ лева. 

      4. Упълномощава кмета на общината да проведе търга и сключи договор със 

спечелилия купувач.       

                     

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 ДВАНАДЕСЕТА 

 

Приемане на отчета за дейността  на МКБППМН на Община Братя Даскалови за 2017 г. 

 

Докладва: Емил Филипов – зам.-кмет на общината 

 

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

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

вероизповедания и спорт”, която казва, че на основание чл. 7, ал. 2 от Закона за борба с 
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противообществените прояви на малолетни и непълнолетни се предлага отчета за изпълнение 

на дейността на Местната комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и 

непълнолетни при Община Братя Даскалови за 2017 г. 
 

   Други изказвания не се направиха и ОбС взе следното 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 382 

 
На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, във връзка с чл. 7, ал. 2 от 

ЗБППМН, Общински съвет - Братя Даскалови реши:  
 

1. Приема отчета за дейността на МКБППМН при Община Братя Даскалови за 2017 г. 
 

Общ брой съветници – 13. Брой присъствали на гласуването – 12. Брой гласували „за” – 6, 

„против” – 4, „въздържал се” – 2. Не се приема. 

 

ТОЧКА ТРИНАДЕСЕТА 

 

Приемане на Общински годишен план за младежта за 2018 г.  

 

Докладва: Емил Филипов – зам.-кмет на общината 

 

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

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

вероизповедания и спорт”, която казва, че в изпълнение на чл. 15 и чл. 16 от Закона за младежта 

ежегодно се подготвя и утвърждава общински годишен план за младежта за текущата година. 

Той определя целите и приоритетите за младежта в краткосрочен план в съответствие с 

Националната стратегия за младежта (2010-2020). 

 Съгласно разпоредбите на чл. 16, ал. 1 от Закона за младежта, Общинският годишен план 

за младежта се приема от Общинския съвет по предложение на кмета на общината. 

 

   Други изказвания не се направиха и ОбС взе следното 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 383 

 
На основание чл. 21, ал. 1, т. 12 от Закона за местното самоуправление и местната 

администрация, чл. 16, ал. 1 от Закона за младежта, във връзка с чл. 15, ал. 3 от Закона за 

младежта , Общински съвет - Братя Даскалови реши: 

 

1. Приема Общински годишен план за младежта за 2018 г. 

  

Общ брой съветници – 13. Брой присъствали на гласуването – 13. Брой гласували „за” – 11, 

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

 
ТОЧКА ЧЕТИРИНАДЕСЕТА 
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Приемане на Програма за извършване на общественополезни дейности от безработни 

лица, получаващи социални помощи на територията на община Братя Даскалови за 

периода 2018-2020 г.  

Докладва: Емил Филипов – зам.-кмет на общината 

 

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

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

вероизповедания и спорт”, която казва, че в изпълнение на чл. 12 от Правилника за прилагане 

на Закона за социалното подпомагане е необходимо да бъде приета Програма за извършване на 

общественополезни дейности от безработни лица, получаващи социални помощи по реда на чл. 

9 от ППЗСП на територията на община Братя Даскалови за периода 2018-2020 г. 

 

      Иван Иванов – общински съветник, пита може ли да не се приеме тази програма. Казва, 

че няма да подкрепи. 

 

      Петко Михайлов – председател на ОбС, му отговаря, че не може. 

 

      Емил Филипов – зам.-кмет, допълва, че, ако не работят 14 дни, няма да имат право на 

помощи. 

 

  Други изказвания не се направиха и ОбС взе следното 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 384 

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

администрация, във връзка с чл. 12 от Правилника за прилагане на Закона за социалното 

подпомагане, Общински съвет Братя Даскалови реши: 

 

1. Приема Програма за извършване на общественополезни дейности от безработни лица, 

получаващи социални помощи на територията на община Братя Даскалови за периода 2018-

2020 г.  

 

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

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

 

ТОЧКА ПЕТНАДЕСЕТА 

 

Приемане на отчет за изпълнението на Плана за действие на Община Братя Даскалови в 

изпълнение на Областната стратегия за интегриране на българските граждани от ромски 

произход и други граждани в уязвимо социално положение, живеещи в сходна на ромите 

ситуация за 2017 г. 

Докладва: Емил Филипов – зам.-кмет на общината 

 

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

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

вероизповедания и спорт”, която казва, че се предлага отчет за изпълнението на Плана за 

действие на Община Братя Даскалови в изпълнение на Областната стратегия за интегриране на 

българските граждани от ромски произход и други граждани в уязвимо социално положение, 

живеещи в сходна на ромите ситуация за 2017 г. 
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Иван Пенчев – общински съветник, казва: 

- Аз имам едно предложение много важно - за интегриране на българските 

граждани и граждани от ромски произход. Защо само гражданите от ромски 

произход? 

 Емил Филипов – зам.-кмет, обяснява: 

- То пише „интегриране на българските граждани от ромски произход и други 

граждани”. Това е наименованието на националната стратегия. 

 

   Други изказвания не се направиха и ОбС взе следното 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 385 

 

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

 

1. Приема отчета за изпълнение на Плана за действие на Община Братя Даскалови в 

изпълнение на Областната стратегия за интегриране на българските граждани от ромски 

произход и други граждани в уязвимо социално положение, живеещи в сходна на ромите 

ситуация за 2017 г. 

 

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

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

 

ТОЧКА ШЕСТНАДЕСЕТА 

 

Отчет на Кмета на община Братя Даскалови за изпълнение през 2017 година на 

Програмата за управление на община Братя Даскалови 2016 – 2019 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 пояснява, че с 

Решение № 34/28.01.2016 г. Общински съвет - Братя Даскалови прие Програма за управление 

на община Братя Даскалови за периода 2016-2019 година. В изпълнение на чл. 44, ал. 5 от 

ЗМСМА се представя пред Общински съвет - Братя Даскалови Отчет на кмета на община Братя 

Даскалови за изпълнение през 2017 г. на Програмата за управление на община Братя Даскалови 

2016 – 2019 г. 

 

   Други изказвания не се направиха и ОбС взе следното 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 386 

 

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

администрация, във връзка с чл. 44, ал. 5 от същия закон, Общински съвет – Братя Даскалови 

реши: 

1. Приема Отчет на Кмета на община Братя Даскалови за изпълнение през 2017 г. на 

Програмата за управление на община Братя Даскалови 2016 – 2019 г. 
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Общ брой съветници – 13. Брой присъствали на гласуването – 13. Брой гласували „за” – 7, 

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

 

ТОЧКА СЕДЕМНАДЕСЕТА 

 

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 пояснява, че в 

Общински съвет - Братя Даскалови е постъпило заявление с Вх. № 10-00-400/28.12.2017г. от 

Анка Димитрова Атанасова от с. Партизанин. Същата желае да й бъде отпусната еднократна 

финансова помощ поради необходимост от ремонт на къщата й, изгоряла в следствие на пожар, 

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

Катя Иванова казва още: 

- Решение не може да бъде взето, понеже няма бюджет. Като няма гласуван бюджет, 

няма как да се разпореждат с него. И без друго щеше да е 0, понеже Анчето никой не знае къде 

й е къщата. Г-н Михайлов, ваше е решението дали ще го подложите на гласуване. Който 

гласува против бюджета, да се погрижи за хората. 

 

Петко Михайлов: 

- Нямаме приет бюджет и няма как да разпределяме помощи. Същото се отнася и за 

следващите докладни. Параграф 22. Тези 5 докладни за помощи ще останат за следваща сесия. 

 

Иван Жеков- общински съветник, взима думата: 

- Искам да кажа следното, понеже вече понатрупвам и юридическа практика, 

сравнително успешна до сега. Аз мисля, че, тъй като сме приели дневен ред, който гласувахме в 

началото и тези точки са включени в него, изразявам собствено мое мнение с цел да ви помогна 

и да не направим поредния гаф, въпреки че, най-вероятно няма да взема възнаграждението на г-

н Брайков/Танев. Това, че не сме приели към момента бюджета, какво пречи да се гласуват? 

Бюджетът все някога ще бъде приет. В наредбата няма срок, в който те трябва да получат 

помощта тези жители, на които евентуално ще я отпуснем. Това е след представяне на 

съответни документи. Аз мисля, че трябва да ги подложите на гласуване. Ако трябва, дайте 

почивка, направете консултации, но не искам да навлизаме в подобни неща.  

 

Даниела Мичева – мл.експерт „Правно обслужване и сътрудник на ОбС”, казва: 

- Вие решихте на комисиите и за петимата и съм го записала и в протокола това с 

мотивите ви защо на никой от тях не му се полагат пари. 

 

   Други изказвания не се направиха и ОбС взе следното 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 387 

 

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:  
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        1. Не дава съгласие за отпускане на еднократна финансова помощ на Анка Димитрова 

Атанасова от с. Партизанин за ремонт на къщата й. 

 

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

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

 

ТОЧКА ОСЕМНАДЕСЕТА 

 

Отпускане на еднократна финансова помощ на жител на с. Оризово 

 

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 пояснява, че в 

Общински съвет - Братя Даскалови е постъпило заявление с Вх. № 10-00-01/03.01.2018г. от 

Гюлтен Асан Махмуд от с. Оризово. Същата желае да й бъде отпусната еднократна финансова 

помощ за закупуване на лекарства и други необходими консумативи. В резултат на претърпян 

инсулт е неподвижна. Не получава никакви помощи. И двамата с мъжа й са безработни.  

Към молбата си прилага за сведение: Епикриза. 

Катя Иванова обяснява още:  

- Документът, който е като епикриза, е нередовен. Човекът вчера идва. Разбрахме се. 

Жена му е Гюлтен Асан Махмуд на 58 г., но тук, в епикризата, има още едно име – 

Гюлтен Ахмед Вели на 51 г. Има разминаване. Трябва да има епикриза само на 

жената, която ще взима парите. 

 

   Други изказвания не се направиха и ОбС взе следното 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 388 

 

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. Не дава съгласие за отпускане на еднократна финансова помощ на Гюлтен Асан Махмуд 

от с. Оризово. 

 

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

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

 

ТОЧКА ДЕВЕТНАДЕСЕТА 

 

Отпускане на еднократна финансова помощ на жител на с. Оризово 

 

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 пояснява, че в 

Общински съвет - Братя Даскалови е постъпило заявление с Вх. № 10-00-05/10.01.2018г. от 

Илия Атанасов Лазаров от с. Оризово. Същият желае да му бъде отпусната еднократна 
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финансова помощ, необходима му за ремонт на покрива на къщата му, който е паднал.  Не 

получава никакви помощи.  

   Катя Иванова добавя, че този човек има задължения към данъчните и по Правилник, докато 

не си издължи задълженията, няма как да получи помощ. 

 

   Други изказвания не се направиха и ОбС взе следното 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 389 

 

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. Не дава съгласие за отпускане на еднократна финансова помощ на Илия Атанасов 

Лазаров от с. Оризово за ремонт на къщата му. 

 

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

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

 

ТОЧКА ДВАДЕСЕТА 

 

Отпускане на еднократна финансова помощ на жител на с. Черна гора 

 

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 пояснява, че в 

Общински съвет - Братя Даскалови е постъпило заявление с Вх. № 10-00-23/18.01.2018г. от 

Вельо Василев Християмов от с. Черна гора. Същият желае да му бъде отпусната еднократна 

финансова помощ, необходима му за заплащане на сметките му за ток и вода и закупуване на 

лекарства. Живее със съпругата си. Двамата получават помощи в размер на 80 лева, който са им 

недостатъчни за покриване на битовите нужди. 

Катя Иванова добавя, че на комисиите е решено да не се отпуска финансова помощ 

поради неизплатени задължения. 

 

   Иван Иванов – общински съветник, казва, че си е изплатил задълженията. Предлага да 

му бъде отпусната помощ от 100 лева, чешмата му се е спукала и не може да си плати. 

 

Катя Иванова казва да донесе бележка, че си е платил задълженията. 

 

   Други изказвания не се направиха и ОбС взе следното 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 390 

 
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:  
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1. Дава съгласие за отпускане на еднократна финансова помощ в размер на 100 (сто) лева 

на Вельо Василев Християмов от с. Черна гора. 

 

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

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

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

 
ТОЧКА ДВАДЕСЕТ И ПЪРВА 

 

Отпускане на еднократна финансова помощ на жител на с. Черна гора 

 

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 пояснява, че в 

Общински съвет - Братя Даскалови е постъпило заявление с Вх. № 10-00-22/18.01.2018г. от 

Бисер Господинов Димчев от с. Черна гора. Същият желае да му бъде отпусната еднократна 

финансова помощ, необходима му за заплащане на сметките му за ток и вода. Живее заедно със 

съпругата си и четирите им деца, едното от които е с астма. Получават помощи в общ размер 

320 лева с детските добавки.  

 

   Други изказвания не се направиха и ОбС взе следното 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 391 

 

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. Не дава съгласие за отпускане на еднократна финансова помощ на Бисер Господинов 

Димчев от с. Черна гора. 

 

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

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

 

ТОЧКА ДВАДЕСЕТ И ВТОРА 

 

Промяна в размера на възнаграждението на общинските съветници 

 

Докладва: Петко Михайлов – председател на ОбС 

 

Петко Михайлов – председател на ОбС, казва: 

- Тази докладна трябваше да я вкарат колегите от БСП, защото говорят за 

икономии. Дадох ви шанс декемврийската сесия да я вкарате, не го направихте. 

 

Никола Будаков – общински съветник, отговаря: 

- Средствата, които получаваме, са също и да ходим по селата, да обикаляме, 

срещи с хората, обсъждане на проблемите. Аз мисля, че не сме се спрели да 

обикаляме всички села непрекъснато.  
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Председателят на ОбС казва, че с предлаганата докладна икономията на година ще бъде 

около 42 хиляди. 

 

Катя Иванова – общински съветник, взима думата: 

- Да ремонтираме кметството в Плодовитово с тези пари. Вие знаете, че аз от 2 

години съм за 0 лева, смисъл за без заплати. Ние затова сме тук и моля да не ме 

апострофирате, г-н Жеков. Факт е днешната работа на Общински съвет. 

Кметовете видяха как работи Общинският съвет. От доста време повтарям, че 

този Общински съвет не работи сериозно. Преди заседания се вадят и се раздават 

някакви карти, които, ако някой си прави сметка, че тази община е за продан, 

няма да стане. На следващите избори, като гледам натам избиват нещата, бъдете 

сигурни, че човек, който няма 30 г. отседналост в тази община, изобщо да не си 

прави илюзии. Днес я избихме на политика отвсякъде. Тоест, за мен, аз не съм си 

свършила работата при положение, че оставяме общината без бюджет, да не 

говорим и сериозното гласуване, че до сега на няколко докладни на едната сесия 

се отхвърлят, а на следваща се приемат с пълно болшинство, разсъждения 

никакви или в обратна посока. Иван Жеков прочете преди малко клетвата в какво 

се е клел, само че в социалните мрежи, за мен, е недопустимо човек, който се  

кълне, през цялото време, всеки ден да споделя публикации, минали неща и да 

оплюва същата тази община. Много моля, за пореден път казвам, хора, които 

нямат нищо общо с общината, да не взимат отношение по важни въпроси. На, 

който не му харесва, знае начина. Няма да го позволим, разберете. Това е 

положението. Аз съм не за 15% , а за 0. Няма как ние да имаме претенции, че сме 

си заслужили заплатите. 

 

Петко Михайлов – председател на ОбС: 

- Чакам отговор от вас, г-н Будаков. Вие тръгнахте по този път. Заплата на 

председателя -345.00 лв., по - малка дори и от на съветника - 365 е на 

съветниците. Но няма проблем. Ако мислите, че вчера в 16:15 часа ще пуснете 

предложение за искане на оставка на председателя на Общинския съвет и това ще 

ме спре да вкарам тази докладна, жестоко се лъжете. В 16:20 сте входирали 

докладната. 

 

Катя Иванова пита: 

- И ще правим председател някой, който гласува против бюджета ли? 

 

Стоян Вълчев – общински съветник, взима думата: 

- Искам да взема отношение по повод изказването на г-жа Иванова в началото, че 

с икономиите от тези средства да ремонтираме кметството на с. Плодовитово. 

Кметство Плодовитово може да се отремонтира от много други неща. Само едно 

ще ви кажа – в Православ 23 000 лева дадохме за няма нищо. 

 

Председателят на ОбС казва, че в  момента  се говори за заплатите на  съветниците.  

 

Катя Иванова: 

- Вадим само скелети от сандъците. Това е било преди 10 години. Едно и също, то 

му писва на човек просто. 

 

Иван Жеков – общински съветник, казва, че г-жа Иванова е направила предложение за 0 

лв. и председателят е длъжен да го подложи на гласуване. 
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Петко Михайлов – председател на ОбС, се обръща към г-н Жеков: 

- Не ми казвайте какво да правя.Аз питам колегите имат ли нещо да кажат. И знам, че 

Катя е направила предложение 0 лв. 

 

Катя Иванова – общински съветник, обяснява, че не е правила предложение, а е казала, 

че, ако зависи от нея, ще е 0 лв. 

 

Петко Михайлов казва, че няма предложения, а това е изказване.  

 

   Други изказвания не се направиха и ОбС взе следното 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 392 

 
На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА във връзка с чл. 34, ал. 1 и ал. 2, т. 2 от същия 

закон,  Общински съвет - Братя Даскалови реши: 

 

1. Отменя свое Решение № 31/22.12.2015г. 

2. Определя месечно възнаграждение на общинския съветник за участие в 

заседание/заседания на Общинския съвет в размер на 15 % от средната брутна 

работна заплата на общинската администрация за съответния месец и за участие в 

заседание/заседания на постоянните комисии в размер на 15 % от средната брутна 

работна заплата на общинската администрация за съответния месец. 

  

Общ брой съветници – 13. Брой присъствали на гласуването – 13. Брой гласували „за” – 3, 

„против” – 1, „въздържал се” – 9. Не се приема. 

 

Иван Жеков – общински съветник, обяснява отрицателния си вот: 

- Спестих ви в началото поредния пропуск, който направихте на питанията - две имам 

входирани, на мен ми е неудобно и не знам вие с какви очи, и сега си обяснявам 

отрицателния вот. Уважаеми г-н Председател, това, което сте внесли като решение да 

бъде отменено. Гласувах против по няколко причини. Първо, защото това решение е 

прието по мое предложение. Второ, аз и в личния си живот изповядвам принципа, че 

повече трябва да се работи и повече да се получава и давам пример за това нещо като 

общински съветник. Следвайте моя пример, за да видите, че наистина жителите на 

общината ще бъдат много по - добре запознати. Спестявам някои неща, като давам аванс 

да се оправят, като  работата на местната комисия. Трето, точно по ваше предложение, г-

н Председател. Давам ви още една възможност да подадете жалба в прокуратурата срещу 

нас, каквато подавате и по други поводи.  

 

Емил Филипов – зам.-кмет, взима думата: 

- Във връзка с местната комисия, поради това, че Общинският съвет не беше в целия си 

състав, предлагам, ако може, да прегласувате докладната. Точка 12. 

 

Петко Михайлов – председател на ОбС, казва, че първо ще приключат последната точка. 

 

Стойка Василева – общински съветник, добавя: 

- Аз искам да направя обяснение на моя вот – защо гласувах „въздържал се” - защото 

исках да видя хората, които намалиха заплатата на Председателя с мотива за икономии,  

колко са искрени в мотивите си. Явно мотивите не са за намаляне на разходите. 
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Катя Иванова – общински съветник, взима отново думата: 

- Колко човека са дошли да работят? На днешното заседание приключваме пак с 

панаири. Иване, ти мислиш публикациите си във фейсбук, че работиш за общината ли? Ако 

мислиш, че да плюеш и да пускаш публикации, и то стари, че ти работиш в полза на тази 

община? Отвратително споделени публикации на една улица в с. Партизанин , която знам, че ти 

не я знаеш къде е, но аз я знам. Този господин, който ги пусна, той не е с постоянен адрес и  

много ме съмнява, че улицата е приведена в такова състояние точно за тези снимки. Така че, ако 

някой мисли ,че работи за общината, като в социалните мрежи през цялото време я оплюва и 

спъва работата. Хубаво, да са ви „халал” заплатите. 

 

Иван Жеков – общински съветник, пита относно питанията, които трябва да се прочетат.  

 

Председателят на ОбС му отговаря, че ще ги получи на следващата редовна сесия 

 

Иван Жеков: 

- Тази извънредна ли е? Вие непрекъснато нарушавате Правилника. 

 

Емил Филипов – зам.-кмет, казва: 

- Предлагам, тъй като Общински съвет не беше в пълен състав при гласуване на т. 12, 

предлагам да я прегласувате. Решението е ваше. 

 

Председателят на ОбС пита проблем ли е това и добавя, че предложението трябва да 

излезе от общински съветник. 

 

Стойка Василева – общински съветник, взима думата: 

- Аз ще го предложа, понеже аз докладвах тази точка. Катя Иванова липсваше. Не 

бяхме в пълен състав, затова предлагам да бъде прегласувано. 

 

Иван Жеков : 

- За пореден път се опитвам да ви предпазя. 

 

Петко Михайлов – председател на ОбС, подлага на гласуване направеното предложение 

от Стойка Василева – прегласуване решението по т. 12. 

 
Общ брой съветници – 13. Брой присъствали на гласуването – 13. Брой гласували „за” – 7, 

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

 

 Иван Жеков казва, че не участват в гласуването, понеже в брутални нарушения не 

участват. 

 

Преминава се към прегласуване. 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 382 

 
На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, във връзка с чл. 7, ал. 2 от 

ЗБППМН, Общински съвет - Братя Даскалови реши:  
 

2. Приема отчета за дейността на МКБППМН при Община Братя Даскалови за 2017 г. 
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Общ брой съветници – 13. Брой присъствали на гласуването – 11. Брой гласували „за” – 7, 

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

 

Иван Жеков и Радка Караджова не участват в гласуването. 

 

След изчерпване на дневния ред, заседанието беше закрито в 12.15 часа.  

 

 

 

 

ПРОТОКОЛИСТ:______________                     ПРЕДСЕДАТЕЛ ОбС_____________                  

                  /Д.МИЧЕВА/             /П. МИХАЙЛОВ/ 


