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ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - БРАТЯ ДАСКАЛОВИ, ОБЛАСТ СТАРА ЗАГОРА 

 

 

 

П Р О Т О К О Л 

 

№ 45 

 

   Днес, 19.12.2018 г., от 9.30 ч., на основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация, в Гербовата зала на Общинска 

администрация - село Братя Даскалови се проведе четиридесет и пето заседание на 

Общински съвет - Братя Даскалови, свикано с Покана № 45 от 12.12.2018 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 също:   

1. Галина Радева – зам.-кмет на Община Братя Даскалови 

2. Емил Филипов – зам.-кмет 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. Станка Стоянова – кмет на с. Медово, общ. Братя Даскалови 
6. Граждани 

 
    Петко Михайлов – председател на ОбС, обяви дневния ред в девет точки и съобщaва 

за постъпила допълнителна, като предложи тя да бъде разгледана като последна десета точка: 

- Предоставяне на мандат и съгласуване на позицията на представителя на Община 

Братя Даскалови в извънредно заседание на Общо събрание на Асоциацията по ВиК 

на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и Канализация”  ЕООД - 

Стара Загора 

 

Докладва: Иван Танев – кмет на общината 

 

Други предложения и допълнения не се направиха и ОбС прие следния 
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ДНЕВЕН РЕД: 

 

1. Отчет за дейността на Общинския съвет и на неговите комисии за периода 01.05.2018 г. – 

30.11.2018 г. 

 

Докладва: Петко Михайлов – председател на ОбС 

 

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

2019 година 

                            

Докладва: Петко Михайлов – председател на ОбС 

 

3. Определяне на размера на такса за битови отпадъци в община Братя Даскалови за 2019 г.  

 

Докладва: Иван Танев – кмет на общината 

 

4. Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определяне размера на 

местните данъци на територията на община Братя Даскалови  

 

Докладва: Иван Танев – кмет на общината 

 

5. Предоставяне на мандат и съгласуване на позицията на представителя на Община Братя 

Даскалови в извънредно заседание на Общо събрание на Асоциацията по ВиК на обособената 

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

 

Докладва: Иван Танев – кмет на общината 

 

6. Кандидатстване на Община Братя Даскалови с проектно предложение «Прилагане на мерки 

за енергийна ефективност в ОУ „Христо Ботев”, УПИ I-603, кв.36, с.Оризово, Община Братя 

Даскалови» по процедура чрез подбор BG06RDNP001-19.123 - Сдружение „МИГ Брезово, 

Братя Даскалови“, Мярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на 

всички видове малки по мащаби инфраструктура“ 

 

Докладва: Иван Танев – кмет на общината 

 

7. Отчет на Иван Танев,  кмет на Община Братя Даскалови, за изпълнение решенията на 

Общински съвет - Братя Даскалови за периода 01.06.2018 г. – 30.11.2018 г. 

 

Докладва: Иван Танев – кмет на общината 

 

8. Приемане и одобряване на инвестиции, извършени от „Водоснабдяване и канализация” 

ЕООД – Стара Загора през 2018 г. в обекти – публична общинска собственост на Община Братя 

Даскалови, в изпълнение на одобрената от Асоцициятата по ВиК инвестиционна програма за 

2018 г. 

 

Докладва: Иван Танев – кмет на общината 

 

9. Актуализация на бюджета и инвестиционната програма на Община Братя Даскалови за 2018 

год. 

https://testeumis2020.government.bg/bg/s/Project/New/5ffa94df-5d38-47df-8987-1beaf68f72b7
https://testeumis2020.government.bg/bg/s/Project/New/5ffa94df-5d38-47df-8987-1beaf68f72b7
https://testeumis2020.government.bg/bg/s/Project/New/5ffa94df-5d38-47df-8987-1beaf68f72b7
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Докладва: Иван Танев – кмет на общината 

 

10. Предоставяне на мандат и съгласуване на позицията на представителя на Община Братя 

Даскалови в извънредно заседание на Общо събрание на Асоциацията по ВиК на обособената 

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

 

Докладва: Иван Танев – кмет на общината 

 

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

„въздържал се” – 0. Приема се. 

           

ТОЧКА ПЪРВА 

 

Отчет за дейността на Общинския съвет и на неговите комисии за периода 01.05.2018 г. – 

30.11.2018 г. 

 

Докладва: Петко Михайлов – председател на ОбС 

 

 

Петко Михайлов – председател на ОбС, казва, че на основание чл. 27, ал. 6 от Закона за 

местното самоуправление и местната администрация председателят на Общински съвет изготвя 

и внася за разглеждане два пъти годишно отчет за дейността на съвета и на неговите комисии. 

Предлага се отчет за дейността на Общински съвет – Братя Даскалови и на неговите 

постоянни комисии за периода 01.05.2018 г. – 30.11.2018 г. 

 

 Изказвания не се направиха и ОбС взе следното 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 509 

 

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

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

 

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

постоянни комисии за периода 01.05.2018 г. – 30.11.2018 г.,  съгласно Приложение 1. 

 

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

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

 

 ТОЧКА ВТОРА 

 

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

2019 година 

Докладва: Петко Михайлов – председател на ОбС 

 

Петко Михайлов – председател на ОбС, разяснява, че в чл. 40 от Правилника за 

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

взаимодействието му с общинската администрация, мандат 2015-2019 г., е предвидено 
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приемане на тематичен план за заседанията на съвета и график за провеждането им за 

шестмесечен период, в съответствие с приетите приоритети. 

Председателят на Общински съвет добавя, че тематичният план за шестмесечието е 

отворен и в него са набелязани най-важните неща.  

 

        Изказвания не се направиха и ОбС взе следното 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 510 

 

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

администрация и чл. 40 от Правилникa за организацията и дейността на Общински съвет - 

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

мандат 2015-2019 г., Общински съвет – Братя Даскалови реши: 

 

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

на 2019 година, съгласно Приложение 1. 

 

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

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

 

ТОЧКА ТРЕТА 

 

Определяне на размера на такса за битови отпадъци в община Братя Даскалови за 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 казва, че 

промяна няма, дано някой да го оцени. Добавя, че е чувала от хората да искат да се повиши 

малко поне такса смет.  

 

Иван Жеков – общински съветник, взима думата: 

- На комисиите зададох към г-н Филипов, който беше там, конкретен въпрос. Предвид 

факта, че средните възнаграждения, които се получават в сектор сметосъбиране в 

нашата община, са едни от най-ниските в цялата страна, зададох въпрос предвиждат 

ли се повече средства за това, сравнено с минали години и с миналата година за 

възнаграждения на работещите, които, както знаете, са седем.  

 

Петко Михайлов – председател на ОбС: 

- Г-н Жеков, отклонявате се от контекста. Не говорим за заплати, говорим за такса 

битови отпадъци. 

 

Иван Жеков: 

- Възнагражденията са част от определянето на тази такса. И този въпрос ми е 

поставен от работещите в сметосъбирането, затова и аз конкретно го поставям и моля 

да ми бъде отговорено. 

 

Емил Филипов – зам.-кмет, отговаря: 
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- Има повишение на разходите, включени за възнаграждение, които са съобразени с 

повишаването на минималната работна заплата, съответно с очакваните приходи от 

такса битови отпадъци. Всички разходи са съобразени с очакваните приходи. 

 

Иван Жеков – общински съветник, казва: 

- За да не удължаваме дебата, то ще стане ясно, ще пусна и видеото от комисиите, ще 

зачета и държа да се отбележи в протокола следното – за миналата година, като се 

има предвид, че става въпрос за настоящата 2018 година, в план-сметката за заплати 

са предвидени 58 900 лева, това е предпоследен ред в таблицата, която е на страница 

втора от предложението за решение. За 2019 година имаме заложени точно 9 900 лева 

по-малко. 

 

Емил Филипов – зам.-кмет, обяснява: 

- План-сметката е изготвена на база направените разходи към момента. Това е план-

сметка. Не може с точност да се каже какви ще бъдат разходите и приходите. 

 

Иван Жеков: 

- Точно миналата година е казано, че има остатък от 2017 година 24 111 лева. В 

таблицата, която ни предлагате да гласуваме, на страница трета техническата грешка 

в изписване на годината не е съществена, но тези 10 хиляди лева по-малко, това е. 

Имайте предвид, че скоро няма да се намират и хора, които да работят на колите. 

Сега трудно си намирате шофьори, скоро трудно ще намирате и хора отзад, които да 

хвърлят кофите. Горещо препоръчвам всички колеги да съпоставят таблицата с 

миналата година, защото тя е показателна за целия ни стил на работа. 

 

Емил Филипов: 

- Направете предложение и запазете промила такъв.  

 

Петко Михайлов – председател на ОбС: 

- Г-н Филипов го каза достатъчно ясно. Това е вариантът – вдигаме промилите, 

вдигаме и другите неща или запазваме промила и оставаме на същите ставки. 

 

     Други изказвания не се направиха и ОбС взе следното 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 511 

 

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

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

дейности за поддържане чистотата на населените места в община Братя Даскалови. 

 

 

ПЛАН – СМЕТКА 

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

Братя Даскалови за 2019 г. 

 

Вид разход Необходими средства 

в лв. 

І. За дейност сметосъбиране и сметоизвозване 199 300 

1. осигуряване на съдове за съхраняване на битови отпадъци- 50 000 
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контейнери, кофи и др.  

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

- постелен инвентар и работно облекло 1 500 

- материали 12 000 

- горива 45 000 

- текущ ремонт 25 000 

- разходи за застраховки 2 000 

- данъци, винетки 4000 

- заплати 49 000 

- други възнаграждения на персонала 1800 

- осигурителни вноски от работодател 9000 

ІІ. За дейност обезвреждане на битови отпадъци в депа 

или други съоръжения 

227 000 

- външни услуги 80 000 

             в т.ч. депониране 67 000 

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

ІІІ. За дейност чистота на обществените територии 18 000 

Всичко разходи 444 300 

Остатък от 2017 г.  0 

Сума за събиране 444 300 

 

 

Необходими средства за подържане на чистотата по населени места в община Братя Даскалови 

 

Населено място За 

сметосъбиране и 

сметоизвозване 

За обезвреждане 

на битови 

отпадъци 

За чистота на 

обществените 

територии 

Необходими 

средства 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Верен 5699,31 6491,43 514,74 9909,01 

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

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

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

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

Славянин 844,52 961,89 76,27 5364,77 

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

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

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

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

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

Малко Дряново 2950,17 3360,20 266,45 1985,84 
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Долно ново село 890,79 1014,60 80,45 1982,04 

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

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

 

 

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

такси определя размера на таксата за битови отпадъци за 2019 г. в промили: 

 

1. За с. Братя Даскалови 

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

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

бюджетна издръжка и други собственици на такива имоти, пропорционално  върху 

данъчната оценка на имотите - 6 %о.  

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

 

 Разходи по чл. 62 от ЗМДТ Жилищни и вилни имоти 

на граждани и предприятия 

1. Сметосъбиране и сметоизвозване 2,69 %о 

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

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

 Всичко  6,00 %о 

 

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

данъчната оценка  и отчетната стойност на имота - 6 %о 

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

 

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

ЮЛ 

1. Сметосъбиране и сметоизвозване 2,69 %о 

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

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

 Всичко  6,00 %о 

 

 

2. За с. Гранит 

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

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

бюджетна издръжка и други собственици на такива имоти, пропорционално  върху 

данъчната оценка на имотите - 6 %о.  

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

 

 Разходи по чл. 62 от ЗМДТ Жилищни и вилни имоти 

на граждани и предприятия 

1. Сметосъбиране и сметоизвозване 2,69 %о 

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

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

 Всичко  6,00 %о 
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 за нежилищни имоти на юридически лица, пропорционално върху по-високата между 

данъчната оценка  и отчетната стойност на имота - 6 %о 

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

 

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

ЮЛ 

1. Сметосъбиране и сметоизвозване 2,69 %о 

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

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

 Всичко  6,00 %о 

 

 

3. За с. Мирово 

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

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

бюджетна издръжка и други собственици на такива имоти, пропорционално  върху 

данъчната оценка на имотите - 6 %о.  

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

 

 Разходи по чл. 62 от ЗМДТ Жилищни и вилни имоти 

на граждани и предприятия 

1. Сметосъбиране и сметоизвозване 2,69 %о 

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

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

 Всичко  6,00 %о 

 

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

данъчната оценка  и отчетната стойност на имота - 6 %о 

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

 

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

ЮЛ 

1. Сметосъбиране и сметоизвозване 2,69 %о 

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

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

 Всичко  6,00 %о 

 

 

4. За с. Оризово 

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

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

бюджетна издръжка и други собственици на такива имоти, пропорционално  върху 

данъчната оценка на имотите - 6 %о.  

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

 

 Разходи по чл. 62 от ЗМДТ Жилищни и вилни имоти 

на граждани и предприятия 

1. Сметосъбиране и сметоизвозване 2,69 %о 

2. Обезвреждане на битови отпадъци в депа 3,07 %о 
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3. За чистота на обществените територии 0,24 %о 

 Всичко  6,00 %о 

 

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

данъчната оценка  и отчетната стойност на имота - 6 %о 

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

 

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

ЮЛ 

1. Сметосъбиране и сметоизвозване 2,69 %о 

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

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

 Всичко  6,00 %о 

 

 

5. За с. Партизанин 

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

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

бюджетна издръжка и други собственици на такива имоти, пропорционално  върху 

данъчната оценка на имотите - 6 %о.  

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

 

 Разходи по чл. 62 от ЗМДТ Жилищни и вилни имоти 

на граждани и предприятия 

1. Сметосъбиране и сметоизвозване 2,69 %о 

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

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

 Всичко  6,00 %о 

 

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

данъчната оценка  и отчетната стойност на имота - 6 %о 

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

 

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

ЮЛ 

1. Сметосъбиране и сметоизвозване 2,69 %о 

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

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

 Всичко  6,00 %о 

 

 

6. За с. Плодовитово 

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

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

бюджетна издръжка и други собственици на такива имоти, пропорционално  върху 

данъчната оценка на имотите - 6 %о.  

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

 

 Разходи по чл. 62 от ЗМДТ Жилищни и вилни имоти 



10 

 

на граждани и предприятия 

1. Сметосъбиране и сметоизвозване 2,69 %о 

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

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

 Всичко  6,00 %о 

 

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

данъчната оценка  и отчетната стойност на имота - 6 %о 

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

 

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

ЮЛ 

1. Сметосъбиране и сметоизвозване 2,69 %о 

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

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

 Всичко  6,00 %о 

 

 

7. За с. Черна гора 

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

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

бюджетна издръжка и други собственици на такива имоти, пропорционално  върху 

данъчната оценка на имотите - 6 %о.  

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

 

 Разходи по чл. 62 от ЗМДТ Жилищни и вилни имоти 

на граждани и предприятия 

1. Сметосъбиране и сметоизвозване 2,69 %о 

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

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

 Всичко  6,00 %о 

 

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

данъчната оценка  и отчетната стойност на имота - 6 %о 

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

 

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

ЮЛ 

1. Сметосъбиране и сметоизвозване 2,69 %о 

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

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

 Всичко  6,00 %о 

 

 

8. За с. Опълченец 

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

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

бюджетна издръжка и други собственици на такива имоти, пропорционално  върху 

данъчната оценка на имотите - 6 %о.  
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Размерът на таксата се определя за всяка услуга поотделно, както следва: 

 

 Разходи по чл. 62 от ЗМДТ Жилищни и вилни имоти 

на граждани и предприятия 

1. Сметосъбиране и сметоизвозване 2,69 %о 

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

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

 Всичко  6,00 %о 

 

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

данъчната оценка  и отчетната стойност на имота - 6 %о 

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

 

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

ЮЛ 

1. Сметосъбиране и сметоизвозване 2,69 %о 

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

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

 Всичко  6,00 %о 

 

 

9. За с. Горно Белево 

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

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

бюджетна издръжка и други собственици на такива имоти, пропорционално  върху 

данъчната оценка на имотите - 6 %о.  

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

 

 Разходи по чл. 62 от ЗМДТ Жилищни и вилни имоти 

на граждани и предприятия 

1. Сметосъбиране и сметоизвозване 2,69 %о 

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

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

 Всичко  6,00 %о 

 

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

данъчната оценка  и отчетната стойност на имота - 6 %о 

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

 

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

ЮЛ 

1. Сметосъбиране и сметоизвозване 2,69 %о 

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

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

 Всичко  6,00 %о 

 

 

10. За с. Верен 
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–  за жилищните и нежилищни имоти на граждани, застроените и урегулирани 

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

бюджетна издръжка и други собственици на такива имоти, пропорционално  върху 

данъчната оценка на имотите - 6 %о.  

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

 

 Разходи по чл. 62 от ЗМДТ Жилищни и вилни имоти 

на граждани и предприятия 

1. Сметосъбиране и сметоизвозване 2,69 %о 

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

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

 Всичко  6,00 %о 

 

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

данъчната оценка  и отчетната стойност на имота - 6 %о 

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

 

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

ЮЛ 

1. Сметосъбиране и сметоизвозване 2,69 %о 

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

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

 Всичко  6,00 %о 

 

 

11. За с. Православ 

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

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

бюджетна издръжка и други собственици на такива имоти, пропорционално  върху 

данъчната оценка на имотите - 6 %о.  

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

 

 Разходи по чл. 62 от ЗМДТ Жилищни и вилни имоти 

на граждани и предприятия 

1. Сметосъбиране и сметоизвозване 2,69 %о 

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

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

 Всичко  6,00 %о 

 

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

данъчната оценка  и отчетната стойност на имота - 6 %о 

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

 

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

ЮЛ 

1. Сметосъбиране и сметоизвозване 2,69 %о 

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

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

 Всичко  6,00 %о 
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12. За с. Колю Мариново 

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

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

бюджетна издръжка и други собственици на такива имоти, пропорционално  върху 

данъчната оценка на имотите - 6 %о.  

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

 

 Разходи по чл. 62 от ЗМДТ Жилищни и вилни имоти 

на граждани и предприятия 

1. Сметосъбиране и сметоизвозване 2,69 %о 

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

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

 Всичко  6,00 %о 

 

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

данъчната оценка  и отчетната стойност на имота - 6 %о 

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

 

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

ЮЛ 

1. Сметосъбиране и сметоизвозване 2,69 %о 

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

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

 Всичко  6,00 %о 

 

 

13. За с. Медово  

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

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

издръжка и други собственици на такива имоти, пропорционално  върху данъчната 

оценка на имотите - 6 %о.  

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

 

 Разходи по чл. 62 от ЗМДТ Жилищни и вилни имоти 

на граждани и предприятия 

1. Сметосъбиране и сметоизвозване 2,69 %о 

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

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

 Всичко  6,00 %о 

 

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

данъчната оценка  и отчетната стойност на имота - 6 %о 

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

 

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

ЮЛ 

1. Сметосъбиране и сметоизвозване 2,69 %о 
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2. Обезвреждане на битови отпадъци в депа 3,07 %о 

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

 Всичко  6,00 %о 

 

 

14. За с. Марково 

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

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

бюджетна издръжка и други собственици на такива имоти, пропорционално върху 

данъчната оценка на имотите - 6 %о.  

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

 

 Разходи по чл. 62 от ЗМДТ Жилищни и вилни имоти 

на граждани и предприятия 

1. Сметосъбиране и сметоизвозване 2,69 %о 

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

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

 Всичко  6,00 %о 

 

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

данъчната оценка  и отчетната стойност на имота - 6 %о 

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

 

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

ЮЛ 

1. Сметосъбиране и сметоизвозване 2,69 %о 

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

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

 Всичко  6,00 %о 

 

 

15. За с. Славянин 

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

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

бюджетна издръжка и други собственици на такива имоти, пропорционално  върху 

данъчната оценка на имотите - 6 %о.  

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

 

 Разходи по чл. 62 от ЗМДТ Жилищни и вилни имоти 

на граждани и предприятия 

1. Сметосъбиране и сметоизвозване 2,69 %о 

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

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

 Всичко  6,00 %о 

 

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

данъчната оценка  и отчетната стойност на имота - 6 %о 

Размерът на таксата се определя за всяка услуга поотделно, както следва: 
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 Разходи по чл. 62 от ЗМДТ Нежилищни имоти на ЕТ и 

ЮЛ 

1. Сметосъбиране и сметоизвозване 2,69 %о 

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

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

 Всичко  6,00 %о 

 

 

16. За с. Голям дол 

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

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

бюджетна издръжка и други собственици на такива имоти, пропорционално  върху 

данъчната оценка на имотите - 6 %о.  

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

 

 Разходи по чл. 62 от ЗМДТ Жилищни и вилни имоти 

на граждани и предприятия 

1. Сметосъбиране и сметоизвозване 2,69 %о 

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

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

 Всичко  6,00 %о 

 

 

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

данъчната оценка  и отчетната стойност на имота - 6 %о 

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

 

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

ЮЛ 

1. Сметосъбиране и сметоизвозване 2,69 %о 

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

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

 Всичко  6,00 %о 

 

 

17. За с. Малък дол 

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

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

бюджетна издръжка и други собственици на такива имоти, пропорционално  върху 

данъчната оценка на имотите - 6 %о.  

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

 

 Разходи по чл. 62 от ЗМДТ Жилищни и вилни имоти 

на граждани и предприятия 

1. Сметосъбиране и сметоизвозване 2,69 %о 

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

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

 Всичко  6,00 %о 
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 за нежилищни имоти на юридически лица, пропорционално върху по-високата между 

данъчната оценка  и отчетната стойност на имота - 6 %о 

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

 

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

ЮЛ 

1. Сметосъбиране и сметоизвозване 2,69 %о 

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

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

 Всичко  6,00 %о 

 

 

18. За с. Найденово 

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

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

бюджетна издръжка и други собственици на такива имоти, пропорционално върху 

данъчната оценка на имотите - 6 %о.  

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

 

 Разходи по чл. 62 от ЗМДТ Жилищни и вилни имоти 

на граждани и предприятия 

1. Сметосъбиране и сметоизвозване 2,69 %о 

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

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

 Всичко  6,00 %о 

 

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

данъчната оценка  и отчетната стойност на имота - 6 %о 

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

 

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

ЮЛ 

1. Сметосъбиране и сметоизвозване 2,69 %о 

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

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

 Всичко  6,00 %о 

 

 

19. За с. Съединение 

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

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

бюджетна издръжка и други собственици на такива имоти, пропорционално върху 

данъчната оценка на имотите - 6 %о.  

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

 

 Разходи по чл. 62 от ЗМДТ Жилищни и вилни имоти 

на граждани и предприятия 

1. Сметосъбиране и сметоизвозване 2,69 %о 

2. Обезвреждане на битови отпадъци в депа 3,07 %о 
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3. За чистота на обществените територии 0,24 %о 

 Всичко  6,00 %о 

 

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

данъчната оценка  и отчетната стойност на имота - 6 %о 

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

 

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

ЮЛ 

1. Сметосъбиране и сметоизвозване 2,69 %о 

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

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

 Всичко  6,00 %о 

 

 

20. За с. Сърневец 

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

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

бюджетна издръжка и други собственици на такива имоти, пропорционално върху 

данъчната оценка на имотите - 6 %о.  

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

 

 

 

 Разходи по чл. 62 от ЗМДТ Жилищни и вилни имоти 

на граждани и предприятия 

1. Сметосъбиране и сметоизвозване 2,69 %о 

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

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

 Всичко  6,00 %о 

 

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

данъчната оценка  и отчетната стойност на имота - 6 %о 

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

 

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

ЮЛ 

1. Сметосъбиране и сметоизвозване 2,69 %о 

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

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

 Всичко  6,00 %о 

 

 

21. За с. Малко Дряново 

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

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

бюджетна издръжка и други собственици на такива имоти, пропорционално върху 

данъчната оценка на имотите - 6 %о.  

Размерът на таксата се определя за всяка услуга поотделно, както следва: 
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 Разходи по чл. 62 от ЗМДТ Жилищни и вилни имоти 

на граждани и предприятия 

1. Сметосъбиране и сметоизвозване 2,69 %о 

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

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

 Всичко  6,00 %о 

 

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

данъчната оценка  и отчетната стойност на имота - 6 %о 

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

 

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

ЮЛ 

1. Сметосъбиране и сметоизвозване 2,69 %о 

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

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

 Всичко  6,00 %о 

 

 

22. За с. Долно Ново село 

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

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

бюджетна издръжка и други собственици на такива имоти, пропорционално върху 

данъчната оценка на имотите - 6 %о.  

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

 

 Разходи по чл. 62 от ЗМДТ Жилищни и вилни имоти 

на граждани и предприятия 

1. Сметосъбиране и сметоизвозване 2,69 %о 

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

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

 Всичко  6,00 %о 

 

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

данъчната оценка  и отчетната стойност на имота - 6 %о 

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

 

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

ЮЛ 

1. Сметосъбиране и сметоизвозване 2,69 %о 

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

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

 Всичко  6,00 %о 

 

 

23. Горно Ново село 

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

поземлени имоти, както и за жилищните имоти на предприятията, организациите  на 
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бюджетна издръжка и други собственици на такива имоти, пропорционално върху 

данъчната оценка на имотите - 6 %о.  

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

 

 Разходи по чл. 62 от ЗМДТ Жилищни и вилни имоти 

на граждани и предприятия 

1. Сметосъбиране и сметоизвозване 2,69 %о 

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

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

 Всичко  6,00 %о 

 

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

данъчната оценка  и отчетната стойност на имота - 6 %о 

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

 

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

ЮЛ 

1. Сметосъбиране и сметоизвозване 2,69 %о 

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

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

 Всичко  6,00 %о 

 

 

Гласуваха поименно: 

1. Петко Михайлов Михайлов – „за” 

2. Катя Иванова Иванова – „за” 

3. Георги Минков Колев – „за” 

4. Иван Пенев Пенчев – „за” 

5. Стойка Минчева Василева – „за” 

6. Силвия Чавдарова Иванова – „за” 

7. Иван Петров Иванов – „за” 

8. Таньо Стоянов Стоянов – „за” 

9. Никола Вълев Будаков – „за” 

             10. Стоян Колев Вълчев – „въздържал се” 

             11. Спас Запрянов Пеев – „въздържал се” 

             12. Иван Димитров Жеков – „въздържал се” 

             13. Радка Стоилова Караджова –„въздържал се” 

 

Общ брой съветници – 13. Брой присъствали на гласуването – 13. Брой гласували „за” – 9, 

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

 

ТОЧКА  ЧЕТВЪРТА 

 

Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определяне размера на 

местните данъци на територията на община Братя Даскалови  

 

Докладва: Иван Танев – кмет на общината 

 

Петко Михайлов – председател на ОбС, даде думата на Георги Колев – председател на 
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комисията по „Предотвратяване и установяване конфликт на интереси и нормативна уредба”, 

който разяснява: 

 

Причини и мотиви за приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за 

определяне размера на местните данъци на територията на община Братя Даскалови 

 

В изпълнение на Закона за местните данъци и такси (ДВ, бр. 98 от 27.11.2018 г., в сила 

от 1.01.2019 г.), съгласно който се въвеждат редица изменения в глава втора „Местни данъци”, 

следва Общински съвет - Братя Даскалови да определи реда, по който се  определя размера на 

различните видове местни данъци.  

Най-съществени изменения настъпват при определяне размера на данъка върху 

превозните средства с въвеждането на т. нар. „екологичен компонент”. Идеята е автомобилите, 

които са без екологична категория или са с екологична категория „Евро 1” и „Евро 2” да 

заплащат по-висока стойност  по този компонент. Законодателят е определил широки граници 

на този компонент, като за автомобилите без екологична категория или са с екологична 

категория „Евро 1” и „Евро 2” той достига до 1,40, а за автомобилите с екологична категория 

„Евро 6” може да бъде 0,40. Именно поради тази причина Общинският съвет следва да приеме 

конкретни размери на отделните компоненти на формулата за определяне размера на данъка 

върху превозните средства.  

Съществуват и други изменени и допълнени текстове в Закона за местните данъци и 

такси и с оглед коректното и законосъобразното му  прилагане е изготвен настоящият проект на 

Наредба за изменение и допълнение на Наредбата  за определяне размера на местните данъци 

на територията на община Братя Даскалови. 

Георги Колев – председател на комисията по „Предотвратяване и установяване конфликт 

на интереси и нормативна уредба”, добавя, че са посочени целите, финансовите средства и 

очакваните резултати от приемането на измененията. 

Георги Колев уточнява, че е постъпило предложение от Галина Радева – зам.-кмет на 

общината, за промяна в предложения Проект на наредба за изменение и допълнение на 

наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на община Братя 

Даскалови, което предложение касае втората таблица на параграф 12 от предложения Проект. 

Предложението е раздадено на всички общински съветници. 

 

Петко Михайлов – председател на ОбС добавя по повод постъпилото предложение от 

заместник-кмета на общината, че така е дадено по закон и трябва да бъде. 

 

Никола Будаков – общински съветник, взима думата: 

- Не ми е ясно как реално ще се подобри въздухът с повишение на данъка. Това е 

несериозно. Ще се намали данъкът единствено на богатите хора, които могат да си 

позволят нови коли, които едва ли по-малко замърсяват въздуха. Ще бъдат ощетени 

от този данък хората с ниски доходи, които биха искали нови коли, но не могат да си 

ги купят. Парите от данъка, ако отиваха за опазване на въздуха, добре. Но парите по 

никакъв начин няма да повлияят срещу замърсяването на околната среда. 

 

Емил Филипов – зам.-кмет, обяснява: 

- Извършена е промяна в Закона за местните данъци и такси. Ние правим промяна на 

нашата наредба.  

 

Иван Пенчев – общински съветник, казва: 

- Всъщност няма намаление на данъците на новите коли. Таблиците се компенсират. 

Едната увеличава с 2,5, другата – намалява. Реално намаление е 0,2 процента. 
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Петко Михайлов – председател на ОбС, уточнява, че наредбата се приема в съответствие 

със закон, гласуван от Народното събрание.  

 

Галина Радева – зам.-кмет, обяснява: 

- Данъчните ставки реално не се променят, но съгласно закона се променя базата, 

върху която се изчисляват. Прегрупирани са МПС-тата по мощност, но разликата 

изобщо не е съществена.  

 

       Други изказвания не се направиха и ОбС взе следното 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 512 

 

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

администрация, чл. 1, ал. 2 от Закона за местните данъци и такси, във връзка с чл. 8 и чл. 15, ал. 

1 от Закона за нормативните актове и чл. 79 от Административнопроцесуалния кодекс, 

Общински съвет - Братя Даскалови реши: 

 

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

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

 

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

т. 7 Данък върху таксиметров превоз на пътници. 

 

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

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

поземлени имоти, сгради и самостоятелни обекти в сгради в строителните граници на 

населените места и селищните образувания, както и поземлените имоти извън тях, които според 

подробен устройствен план имат предназначението по чл. 8, т. 1 от Закона за устройство на 

територията.” 

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

 

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

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

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

учредено вещно право на ползване върху поземления имот или съответната част от него.” 

 

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

„Когато върху облагаем недвижим имот правото на собственост или ограниченото вещно право 

на ползване е притежание на няколко лица, те дължат данък съответно на частите си.” 

 

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

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

право на ползване, може да плати данъка за целия имот за сметка на останалите.” 

 

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

„(1) Данъкът върху недвижимите имоти се плаща на две равни вноски в следните срокове: до 30 

юни и до 30 октомври.” 

 „(2) На предплатилите до 30 април за цялата година се прави отстъпка 5 %.” 
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§ 7. Чл. 17 се изменя и придобива следната редакция: 

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

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

такси.” 

 

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

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

ал. 1 и 2 не се прилагат и данъкът, определен по чл. 15 от Наредбата, се дължи в пълен размер 

за всяко от жилищата и за периода, в който едновременно са декларирани като основни 

жилища.” 

 

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

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

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

местните данъци и такси в общината по последното местожителство на наследодателя, а ако 

последният е имал местожителство в чужбина – по местонахождението на по-голямата част от 

имуществото му в страната.” 

 

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

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

върху недвижим имот и моторните превозни средства, а в случаите по чл. 44, ал. 3 от ЗМДТ - 

към момента на издаване на акта, удостоверяващ правото на собственост, който подлежи на 

вписване.” 

 (3) се отменя. 

 

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

Създава се алинея 1: 

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

регистъра на пътните превозни средства, поддържан от Министерството на вътрешните работи, 

и се съобщава на данъчно задълженото лице.” 

Създава се алинея 2: 

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

1. пътното превозно средство е придобито по наследство; 

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

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

адрес, съответно седалище на територията на страната; 

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

Създава се алинея 3: 

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

общината по постоянния им адрес, съответно седалище, притежаваните от тях превозни 

средства в двумесечен срок от придобиването им. За превозните средства, които не са 

регистрирани за движение в страната, двумесечният срок започва да тече от датата на 

регистрацията им за движение. При придобиване на превозно средство по наследство 

декларацията се подава в срока по чл. 32 от Закона за местните данъци и такси.” 

 

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

„(1) За леки и товарни автомобили с технически допустима максимална маса не повече от 3,5 т 

годишният данък се състои от два компонента – имуществен и екологичен, и се определя по 

следната формула: 

ГДПС = ИмК x ЕК, 
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където: 

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

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

 

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

двигателя, коригирана с коефициент в зависимост от годината на производство на 

автомобила, както следва:   

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

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

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

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

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

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

Коригиращият коефициент в зависимост от годината на производство на автомобила е 

следният: 

Брой на годините от годината на производство, включително годината на 

производство 
Коефициент 

Над 20 години 1,1 

Над 15 до 20 години включително 1 

Над 10 до 15 години включително 1,3 

Над 5 до 10 години включително 1,5 

До 5 години включително 2,3 

  

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

 

 

Екологична категория Коефициент 

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

"Евро 3"  1,00  

"Евро 4" 0,80 

"Евро 5" 0,60 

"Евро 6" и "ЕЕV" 0,40 

 

 

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

маса до 3,5 т. е в следните размери: 

1. Товарно ремарке – 5 лв. 

2. Къмпинг ремарке – 10 лв.” 

 

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

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

 

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

автокранове и други специални автомобили, без тролейбусите, в размер на 50 лв.” 

 

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

 

§ 13. Чл. 45 се изменя и придобива следната редакция: 
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Алинея 1 се отменя. 

Създава се нова ал. 2: 

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

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

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

определения по чл. 41 данък.” 

 

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

„(3) За автобусите, товарните автомобили, с технически допустима максимална маса над 3,5 т, 

влекачите за ремарке и седловите влекачи с двигатели, съответстващи на екологична категория 

"Евро 4", данъкът се заплаща с 20 на сто намаление, а за съответстващите на "Евро 5", "Евро 6" 

и "ЕЕV" – с 50 на сто намаление от определения по чл.41 данък.” 

 

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

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

градовете и в слабонаселените планински и гранични райони, които се субсидират от 

общините, данъкът се заплаща в размер 10 на сто от размера, определен по реда на чл.41, при 

условие че не се използват за други цели.” 

 

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

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

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

цялата година се прави отстъпка 5 на сто.” 

 

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

превозното средство. Заплащането на данъка се удостоверява със: 

1. проверка чрез автоматизиран обмен на информация между информационната система за 

електронно регистриране на извършените периодични прегледи на пътни превозни средства, 

поддържана от Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията, 

и: 

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

б) съответната система за администриране на местни данъци и такси на общината, или 

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

 

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

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

приложение № 4 към Глава втора, Раздел VI от Закона за местните данъци и такси (патентни 

дейности) се облага с годишен патентен данък за доходите от тези дейности, при условие че:   

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

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

регистрация за вътреобщностно придобиване по чл.99 и чл.100, ал. 2 от същия закон.”  

 

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

„Лицата по чл. 48, ал. 1 заплащат патентен данък в размерите, посочени в приложение № 2 от 

настоящата наредба.” 

 

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

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

местата за настаняване по смисъла на Закона за туризма.”  
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§ 18. Чл. 58 се изменя и придобива следната редакция: 

Алинея 4 се отменя. 

Алинея 5 се отменя. 

 

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

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

туризма.” 

 

Гласуваха поименно: 

1. Петко Михайлов Михайлов – „за” 

2. Катя Иванова Иванова – „за” 

3. Георги Минков Колев – „за” 

4. Иван Пенев Пенчев – „за” 

5. Стойка Минчева Василева – „за” 

6. Силвия  Чавдарова Иванова – „за” 

7. Иван Петров Иванов – „за” 

8. Таньо Стоянов Стоянов – „против” 

9. Никола Вълев Будаков – „против” 

             10. Стоян Колев Вълчев – „въздържал се” 

             11. Спас Запрянов Пеев – „въздържал се” 

             12. Иван Димитров Жеков – „въздържал се” 

             13. Радка Стоилова Караджова –„въздържал се” 

 

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

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

 

ТОЧКА  ПЕТА 

 

Предоставяне на мандат и съгласуване на позицията на представителя на Община Братя 

Даскалови в извънредно заседание на Общо събрание на Асоциацията по ВиК на 

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

Загора 

 

Докладва: Иван Танев – кмет на общината 

  

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

комисията по „Устройство на територията, земеделие, гори и екология”, който казва, че на 7 

януари 2019 г.  Областният управител, в качеството му на Председател на Асоциация по ВиК на 

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

свиква извънредно заседание на Общото събрание на Асоциацията при следния дневен ред: 

 

1. Обсъждане и съгласуване на коригирания Бизнес план за развитие на дейността 

на „Водоснабдяване и канализация” ЕООД, гр. Стара Загора за периода 2017-2021 

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

Тополовград, считано от 2019 г. 

2.  Други. 

 

Необходимо е Общински съвет - Братя Даскалови да вземе решение за предоставяне на 

мандат и съгласуване на позицията на представителя на Община Братя Даскалови в 
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извънредното заседание на Общото събрание на Асоциацията по ВиК на обособената 

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

 

Иван Жеков – общински съветник, взима думата: 

- Г-жа Радева е тук. Често ходи. Делегираме й разни права. Нека да ни обясни малко 

по-подробно. Ясно е, че на Тополовград не им е мястото при нас и т.н. Но нека да 

обясни. Отива там. Цял ден се губи, може би и командировки. Последния път, като ги 

погледнах,  бяха 16 хиляди, а обясняваме, че са за други неща. Мисълта ми е – 

фатално ли е, ако не отидем? Предполагам представлява интерес и за жителите. 

 

Галина Радева – зам.-кмет, обяснява: 

- Аз на няколко пъти съвсем накратко обяснявам. Със Закона за водите ВиК 

дружествата се раздържавиха. Навремето бяха еднолични държавни дружества. Тоест 

цялата собственост, която те притежаваха, като водопроводи, вътрешни 

водопроводни мрежи, пречиствателни станции, канализации и т.н., в момента са 

разпределени на общините и на държавата. В закона е казано каква част от тези 

активи се управляват от държавата, останалата част от общините. Всяка община е със 

съответен относителен дял към общото, като делът е определен на база население на 

общините. Ние сме с 1, 69, мисля, дялово участие. Асоциацията, която е всъщност 

сдружение на общините и на държавата и която има задачата да възлага услугата 

водоползване и канализация, е като всяко едно сдружение с устав, с общо събрание и 

решенията се вземат от това общо събрание. Нормално е, когато се вземат решения 

на събранията на това сдружение, общините да се представляват. В края на краищата 

решенията трябва да са ясни. Освен това, по време на тези срещи, понякога 

възникват в точка „други”, например, ако някоя община има някакъв проблем, може 

да си го сподели. Оттам е възможно това да доведе до някаква промяна в условията 

на договора. Не смятам, че е маловажно присъствието там, защото ползваме услугата 

водоснабдяване. 

 

Иван Жеков пита: 

- В тази връзка, поставяли ли сме там ние проблеми, касаещи нашата община? 

 

Галина Радева отговаря: 

- Да, разбира се. Всички общини си ги поставяме. Първият и най-важен проблем е 

вътрешната водопроводна мрежа, която е изключително амортизирана и дава много 

аварии и оттичане на вода. В тази връзка в плановете на ВиК ще видите, че за срок от 

15 години, за който е подписан договора, има посочени едни параметри, в които 

целта е тези негативи постепенно да се намалят. Скъпа услуга е, струва много пари. 

11 общини сме, за 2-3 години няма как да се случат всички хубави неща, които 

искаме. Просто ще е с течение на времето. Договорите, които са правени, са 

съгласувани и с МНРБ, така че нещата са и на национално равнище. 

 

Иван Жеков: 

- Много е хубаво, че го повдигнахме това на тема, за да е ясно какво се случва във ВиК 

управлението. На мен лично, както и на много други хора, ми прави впечатление 

следното – става авария в Стара Загора и в село Православ или което и да е друго 

село от община Братя Даскалови. Аварията се отстранява. И докато в областния град 

настилката се възстановява много бързо, в нашите села години наред си стои, легне 

допълнително и автомобили се чупят. Аз мисля, че ние не сме втора категория 
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жители на областта, за да търпим с години подобни неща. Хубаво е и този въпрос да 

се постави. 

 

Галина Радева – зам.-кмет: 

- Принципът е първо най-натоварените участъци да се възстановяват. И когато се 

възстановяват, например, ако в момента имаме 5 метра асфалт за полагане, няма как 

един цял камион да тръгне от асфалтова база за това. Тоест трябва и съответното 

количество метри, за да могат да положат. Затова се бавят при нас нещата.  

 

    Други изказвания не се направиха и ОбС взе следното 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 513 

 

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

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

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

канализация, Общински съвет – Братя Даскалови реши: 

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

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

07.01.2019 г., Община Братя Даскалови да се представлява от Галина Атанасова Радева – зам.-

кмет на Община Братя Даскалови. 

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

на „Водоснабдяване и канализация” ЕООД, гр. Стара Загора за периода 2017-2021 г., по повод 

прекратяване на предоставяне на услуги от оператора в община Тополовград, считано от 2019 г. 

– представителят на Община Братя Даскалови да гласува „за“. 

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

„за“, „против“ или „въздържал се“. 

 

Гласуваха поименно: 

1. Петко Михайлов Михайлов – „за” 

2. Катя Иванова Иванова – „за” 

3. Георги Минков Колев – „за” 

4. Иван Пенев Пенчев – „за” 

5. Стойка Минчева Василева – „за” 

6. Силвия  Чавдарова Иванова – „за” 

7. Иван Петров Иванов – „за” 

8. Таньо Стоянов Стоянов – „за” 

9. Никола Вълев Будаков – „за” 

             10. Стоян Колев Вълчев – „за” 

             11. Спас Запрянов Пеев – „за” 

             12. Иван Димитров Жеков – „за” 

             13. Радка Стоилова Караджова –„за” 

 

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

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

 

ТОЧКА  ШЕСТА 
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Кандидатстване на Община Братя Даскалови с проектно предложение «Прилагане на 

мерки за енергийна ефективност в ОУ „Христо Ботев”, УПИ I-603, кв.36, с.Оризово, 

Община Братя Даскалови» по процедура чрез подбор BG06RDNP001-19.123 - Сдружение 

„МИГ Брезово, Братя Даскалови“, Мярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването 

или разширяването на всички видове малки по мащаби инфраструктура“ 

 

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 представя 

предложеното в докладната решение.  

 

Иван Жеков – общински съветник, взима думата: 

- На комисии зададох един въпрос, г-н Михайлов. Вносител на докладната е г-н Иван 

Танев – кмет на общината, който чисто за статистиката да кажем, че отсъства за 44-ти 

пореден път. Изготвил докладната е Росен Иванов, който отсъстваше на комисии. Аз 

тогава зададох един въпрос, вие пак се изнервихте, както обикновено става, когато 

кажа, каквото и да било. Взехте думата, обърнахте лично в това кой правил проекти и 

кой не. Тогава казах, че трябва всички учебни заведения да изглеждат външно по 

начина, по който изглеждат училищата в Братя Даскалови и в Черна гора и мисля, че 

тук всички са съгласни с мен. Въпросът, който зададох, е кога това най-рано може да 

се случи, защото е крайно време за това училище, което е едно от двете най-големи в 

общината, другото е санирано външно. Не получих отговор. Получих кой какво 

казал, кой виновен, кой не и накрая няма виновен. Този МИГ 3 години го има. Да 

взема да питам тези МИГ-ове удачната форма ли са и трябва ли да се продължава по 

този начин. 3 години и половина там трима-четирима да взимат заплати, а накрая 

нямаме един проект зад гърба си за този период. 

 

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

собственост, програми и проекти” в Община Братя Даскалови, отговаря: 

- МИГ има процедура за подбор на проекти, която вече е в ЕСУН. Всичко е публично, 

качва се в платформата ЕСУН. Всеки може да гледа, да прочете срокове. 3 месеца е 

срокът за кандидатстване. След тези 3 месеца се свиква комисия, която оценя 

проектите, след което се прехвърлят във Фонд „Земеделие”. Това нещо забавя. По-

малко от 6 месеца няма как да е, това е ясно, това е най-добрият случай. След това е 

подписване на договор, процедура по обществени поръчки по Закона за 

обществените поръчки. Не мога да кажа колко кандидати ще се явят, ще има ли 

обжалване. Тяхната дейност на МИГ-овете е до 2023 година. Програмният период е 

до 2020 година, като повечето проекти ще бъдат до тогава изпълнени.  

 

Катя Иванова – общински съветник: 

- Аз по друг начин разбрах въпроса на Иван Жеков – този МИГ ще го бъде ли или не? 

3 години нищо. Общината превежда пари за заплати, а нищо не се случва. До кога? 

 

Росен Иванов: 

- Как няма да го бъде. Вижте сега, те нямат вина. Нещата започват да се случват. 

Заемът, който е гласуван, парите са върнати. МИГ-ът имаше информационна 

кампания, на която бяхте поканени.  

 

https://testeumis2020.government.bg/bg/s/Project/New/5ffa94df-5d38-47df-8987-1beaf68f72b7
https://testeumis2020.government.bg/bg/s/Project/New/5ffa94df-5d38-47df-8987-1beaf68f72b7
https://testeumis2020.government.bg/bg/s/Project/New/5ffa94df-5d38-47df-8987-1beaf68f72b7
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Катя Иванова – общински съветник: 

- Каква информационна кампания, като аз не знам. Не съм била поканена. Сигурно, 

защото много приказвам. 

 

Петко Михайлов – председател на ОбС: 

- Имаше такава, беше обявена, присъстваха трима от колегите – Георги Колев, Стоян 

Вълчев и Иван Пенчев. Бяхме поканени. Имаше презентация миналата седмица. За 

информация само – 265 общини, а има само 65 или 66 МИГ-а. Нашата община е една 

от тези, които участват в такава местна инициативна група. 

 

Други изказвания не се направиха и ОбС взе следното 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 514 

 

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

местната администрация, Общински съвет – Братя Даскалови реши: 

 

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

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

кв.36, с.Оризово, Община Братя Даскалови» по процедура чрез подбор BG06RDNP001-

19.123 - Сдружение „МИГ Брезово, Братя Даскалови“, Мярка 7.2 „Инвестиции в създаването, 

подобряването или разширяването на всички видове малки по мащаби инфраструктура“. 

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

“Прилагане на мерки за енергийна ефективност в ОУ „Христо Ботев”, УПИ I-603, кв.36, 

с.Оризово, Община Братя Даскалови”, съответстват на приоритетите на Общинския план за 

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

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

всички необходими действия във връзка с кандидатстването на Община Братя Даскалови с 

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

кв.36, с.Оризово, Община Братя Даскалови” по ПРСР 2014-2020 г. пред Сдружение „МИГ 

Брезово, Братя Даскалови”, да подготви всички изискуеми за целта документи, както и да 

подаде заявление за кандидатстване. 

 

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

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

 

ТОЧКА СЕДМА 

 

Отчет на Иван Танев,  кмет на Община Братя Даскалови, за изпълнение решенията на 

Общински съвет - Братя Даскалови за периода 01.06.2018 г. – 30.11.2018 г. 

 

Докладва: Иван Танев – кмет на общината 

 

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

комисията по „Предотвратяване и установяване конфликт на интереси и нормативна уредба”, 

който казва, че в изпълнение на чл. 44, ал. 1, т. 7 от ЗМСМА се представя пред  Общински съвет 

- Братя Даскалови отчет на кмета на Община Братя Даскалови за изпълнение решенията на 

Общински съвет за периода 01.06.2018 г. – 30.11.2018 г. 

https://testeumis2020.government.bg/bg/s/Project/New/5ffa94df-5d38-47df-8987-1beaf68f72b7
https://testeumis2020.government.bg/bg/s/Project/New/5ffa94df-5d38-47df-8987-1beaf68f72b7
https://testeumis2020.government.bg/bg/s/Project/New/5ffa94df-5d38-47df-8987-1beaf68f72b7
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Съгласно чл. 44, ал. 1, т. 7 от Закона за местното самоуправление и местната 

администрация /ЗМСМА/ кметът на Общината организира изпълнението на актовете на 

Общински съвет  и  внася в ОбС отчет за изпълнението им два пъти годишно. 

През периода 01.06.2018 г. – 30.11.2018 г. ОбС Братя Даскалови е провел 5 /пет/ заседания. 

Приети са 56 решения, от които 26 възлагат задължения на кмета на Общината. От тях: 

 Изпълнени – 16 

 В процес на изпълнение – 9 

 Неизпълнено – 1 

 

           Иван Жеков – общински съветник, взима думата: 

- Това, което се случва тук, е много показателно. Искам да поздравя един колега 

общински съветник от Общински съвет – Свищов – Калин Костов се казва. Той е 

написал едни много верни неща, те се случват и в община Братя Даскалови. Сега пак 

ще се опитам да проумея тези, които ще гласуват „за” този отчет. Кметът си отсъства, 

не идва и нещата се случват. Предполагам, че след като той може да си позволи да не 

изпълни решение на Общински съвет и не го изпълнява, чухме и обясненията на 

комисиите какви бяха, значи това всичко е законно. Защото, той също като нас, е 

положил клетва да спазва законите на Република България. Идва въпросът тогава 

защо ги има тези общински съвети, след като един кмет може да си позволява 

избирателно дали да изпълни или не решение на ОбС. Това, което ще направя аз 

лично и ние от местна коалиция „Заедно за община Братя Даскалови”, най-напред да 

се обърна към всички депутати от област Стара Загора от всички парламентарни 

сили, за да чуем и тяхното мнение. В крайна сметка те са законодатели. Нека видим 

какво се случва, като се тръгне от община Братя Даскалови и се стигне до София. 

 

           Петко Михайлов – председател на ОбС: 

- Не виждам нищо смислено по отчета. 

 

     Други изказвания не се направиха и ОбС взе следното 

  

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 515 

 

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

Даскалови реши: 

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

решенията на Общински съвет - Братя Даскалови за периода 01.06.2018 г. – 

30.11.2018 г. 

 

Общ брой съветници – 13. Брой присъствали на гласуването – 13. Брой гласували „за” – 8, 

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

           Катя Иванова – общински съветник, пита няма ли някой да обясни отрицателен вот. 
 

           Стоян Вълчев – общински съветник, дава обяснение на отрицателния си вот: 

- Гласувам „против” за това, че е отказано предоставянето на средства на футболния 

клуб, макар че кметът веднъж обеща, по-малка беше сумата, но да приключим 

първенството. Сега става така, че кметът на Плодовитово е дал 1 200 лева, аз, които 

бях дал, моите ги върнаха. Таксите за съдиите са платени, но осигуровки и т.н. не са. 

Тук беше цитирано обяснението на ръководството на общината, че ще се качи 
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наредба, документите им не били наред. Аз ще видя на другите, на които се 

превеждат пари, дали всички документи са им наред. Но се е случвало и без 

документи да се дават пари, да им се носят и до вкъщи, едва ли не. А тук за един 

футболен клуб, който сигурно пролетта ще се разпадне, защото не сме платили на 

футболния съюз около 500 лева картотекиране и т.н. Аз присъствах на одитния 

доклад, одиторката чете пак стари работи – една ракия преди 3 години, която може и 

грешка да е. 

 

 Галина Радева – зам.-кмет, отговаря: 

- Когато си съберете членския внос за годините, ще имате сума, вие и по закон сте 

длъжни за това. 

 

 Стоян Вълчев – общински съветник, репликира: 

- Вие си съберете от язовира на Православ, който не е плащал 10 години. 

 

ТОЧКА ОСМА 

 

Приемане и одобряване на инвестиции, извършени от „Водоснабдяване и канализация” 

ЕООД – Стара Загора през 2018 г. в обекти – публична общинска собственост на Община 

Братя Даскалови, в изпълнение на одобрената от Асоцициятата по ВиК инвестиционна 

програма за 2018 г. 

 

Докладва: Иван Танев – кмет на общината 

 

 

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

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

приложен списък в докладната какво е направило ВиК, описано е как точно и представя 

предложеното решение.   

 

           Иван Жеков – общински съветник, взима думата: 

- Дължа да отбележа, че предния път приемахме за 2017 година, сега за 2018 и т. 1.2 - 

точно този аварирал участък, точно за този ремонт - аз живея втората къща в дясно. 

Виждам, че е 2 547,25 лв. Газенето на калта там си е за нас. На комисиите поставих 

въпроса как се контролира от общината всичко това, което прави ВиК. Масово 

монтиране на водомери. Така като гледам от точка 1.8 надолу всичко е монтиране на 

водомери, даже в Черна гора гледам 37 броя. Някак тук е много тъмно това, което се 

случва, за жителите също. Идват, копат, това толкова ли е, вярно ли е? 

 

           Петко Михайлов – председател на ОбС, отговаря: 

- На комисиите г-жа Радева /зам.-кмет/ беше достатъчно ясна и изчерпателна. 

Общината не плаща нищо за това.  

 

           Галина Радева – зам.-кмет: 

- Как си го представяте без КСС, г-н Жеков? 

 

      Други изказвания не се направиха и ОбС взе следното 

  

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 516 
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        На основание чл. 21, ал. 1, т. 8, в изпълнение на правомощията по чл. 21, ал. 2 от Закона за 

местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 19, ал. 1, чл. 198о, ал. 1 и 

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

поддържане и експлоатация на ВиК системите и съоръженията и предоставяне на 

водоснабдителни и канализационни услуги по чл. 198о, ал. 1 от Закона за водите, в 

съответствие с Указания, дадени от Министерството на регионалното развитие и 

благоустройството, с изх.№ 91-00-87/13.10.2017г. до Председателя на АВиК на обособената 

територия, обслужвана от „ВиК” ЕООД – Ст.Загора, Общински съвет – Братя Даскалови реши: 

 

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

Даскалови, извършени от „Водоснабдяване и канализация” ЕООД – Ст.Загора през 2018 година: 

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

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

инвестицията 13 366,81 лв. без ДДС.  

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

водопровод ф 159 стомана с тръби ПЕВП ф110, Pn = 10 атм с дължина 21,0 м, 

с.Православ, общ.Братя Даскалови” - стойност на инвестицията 2 547,25 лв. без ДДС.  

1.3.„Реконструкция на част от хранителен АЦ водопровод ф 125мм с тръби ПЕВП ф110, 

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

инвестицията 1 703,11 лв. без ДДС.  

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

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

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

с.Горно Белево, общ.Братя Даскалови” - стойност на инвестицията 1483,23 лв. без 

ДДС. 

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

с тръби ПЕВП ф 110, Pn=10 атм с дължина 30,0 м при ПС „Найденово”, с.Найденово, 

общ.Братя Даскалови” - стойност на инвестицията 1 151,84 лв. без ДДС. 

1.7.„Реконструкция на част от тласкателен водопровод ф150 мм АЦ с тръби ПЕВП ф125, 

Pn=10 атм с дължина 295,0 м. с.Партизанин, община Братя Даскалови” – стойност на 

инвестицията 7967,03 лв. без ДДС. 

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

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

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

стойност на инвестицията 499,84 лв. без ДДС 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

с.Марково - стойност на инвестицията 336,53 лв. без ДДС 
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1.17. Монтирани водомери на сградно водопроводно отклонение (СВО) – 65 бр. в 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

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

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

експлоатация на „ВиК” ЕООД – Ст.Загора. 

 

Гласуваха поименно: 

1. Петко Михайлов Михайлов – „за” 

2. Катя Иванова Иванова – „за” 

3. Георги Минков Колев – „за” 

4. Иван Пенев Пенчев – „за” 

5. Стойка Минчева Василева – „за” 

6. Силвия  Чавдарова Иванова – „за” 

7. Иван Петров Иванов – „за” 

8. Таньо Стоянов Стоянов – „за” 

9. Никола Вълев Будаков – „за” 

             10. Стоян Колев Вълчев – „за” 

             11. Спас Запрянов Пеев – „за” 

             12. Иван Димитров Жеков – „въздържал се” 

             13. Радка Стоилова Караджова –„въздържал се” 

 

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

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

 

ТОЧКА ДЕВЕТА 
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Актуализация на бюджета и инвестиционната програма на Община Братя Даскалови за 

2018 год. 

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 казва, че на 

основание чл. 124 от Закона за публичните финанси и чл. 21, ал. 1, т. 6 от   ЗМСМА, предлагам 

актуализация на бюджета и инвестиционната програма  на общината за 2018 година. Предлагам 

от някои параграфи и дейности с очертаваща се икономия да бъдат прехвърлени средства в 

такива с очакван недостиг. Необходимо е да бъдат включени допълнително обекти в 

инвестиционната програма, средствата за които са осигурени с от ПМС 165/2018 г. и по проект 

от ДФ Земеделие. Това налага  промяна в капиталовия  списък на общината. Представени са 

прехвърлянията по приложения. 
 

Никола Будаков – общински съветник, взима думата: 

- В началото на годината, при приемане на бюджета, беше обещано, че при 

актуализация на бюджета ще бъдат предвидени средства за моста в село Медово и г-

жа Радева тогава каза, че ще се говори с НКЖИ при ремонта на жп линията да се 

оставят траверси. Пари за ремонт на кметството в с. Плодовитово също не виждам в 

тази актуализация да има предвидени. Още един въпрос – кога ще започне 

реконструкцията на пътя Братя Даскалови – Гранит, Опълченец – Мирово и Братя 

Даскалови – Верен? 

 

Галина Радева – зам.-кмет, отговаря: 

- За съжаление с НКЖИ не можахме да уредим траверсите и отпадна. Просто на 

съвсем далечно място склад, транспорт и стана сложно. От другите обекти не се 

освободиха средства, за да залагаме. Както виждате, първоначално заложените 

обекти в инвестиционната са същите. Добавени са само обектите по ПМС-то и 

договора с ДФЗ. За ремонта на общинските пътища в момента тече процедурата по 

Закона за обществените поръчки за избор на изпълнител.  

 

Иван Жеков – общински съветник, казва: 

- За мен лично трябва отделно да бъде правена актуализация, която касае само 

делегирани бюджети. Те са включени тук в таблицата и за тях аз с две ръце бих 

гласувал „за”. Тъй като училищата, които си правят някакви предложения да си 

закупят нещо, те си съблюдават разходването, както гледам компютри, интерактивна 

дъска и т.н., и кои сме ние да ги спираме. Но виждам тук всички тези ремонти на 

улици. Ремонтът е чакълиране. До преди няколко години си пишеше чакълиране, сега 

е ремонт. Асфалтиране – много хубаво. Най-лошото обаче е и добре, че има хора, 

които да го констатираме и да го казваме, нищо, че ни блокират в някои фейсбук 

групи, като тази на Оризово и Партизанин, това е проблем на самите 

администратори. Още веднъж казвам и няма да се уморя, че качеството на тези 

дейности трябва да се съблюдава. Трябва да има отцедност на това, което е 

асфалтирано, уважаеми управляващи. Защото след първия дъжд новоасфалтираните 

улици стават целите на локви, зимата започва и да замръзва. И се получава, както 

чакълирането, особено в Партизанин, защото от там на ден минавам поне два пъти, 

всичкото се слага отгоре, след това се изсипва и се впряга ресурс да се мете и рине.  

 

Петко Михайлов – председател на ОбС го прекъсва с думите, че са изтекли трите минути 

време за изказване. 
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Стоян Вълчев – общински съветник, добавя: 

- Продължавам това, което каза Жеков. Близо 500 хиляди лева ремонт на улици. Това 

така наречено опесъчаване или чакълиране, както му викате, това е върху черната кал 

слагаме бяла или синя, или зелена. След първите дъждове повечето неща ги няма. На 

асфалтирането качеството се вижда още сега. Когато беше зададен въпрос кой ги 

определя тези улици, аз горе-долу за 10 години, откакто съм в тази община, гледаме 

3-4 фирми и се отпускат средства, без да се интересуваме оттам нататък какво е 

състоянието на чакълирането, на пътищата и на другите неща. Аз съм виждал КСС-

та. Трябва по-сериозни мерки да се вземат с тях. Сещам се един пример за едни 

плочки край училището в Оризово, вземаха ги циганите и ги продадоха. И не 

казвайте, че няма общо с докладната, г-н Михайлов. Аз ще се обърна към други 

институции. В Оризово на улицата край линията хвърлиха чакълиране и вместо 

веднага да го валират, след 20 дена чак дойде най-малкият валяк. И сега ще хвърляме 

ние нови пари. 

 

      Други изказвания не се направиха и ОбС взе следното 

  

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 517 

 

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

чл. 36, ал. 3 от Наредба за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните 

дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета 

на Община Братя Даскалови, Общински съвет – Братя Даскалови реши: 

 

1. Приема актуализирания бюджет на общината за 2018г.  в размер на : 

1.1.    По приходите - 7 254 212  лв. 

1.2.    По разходите – 7 254 212 лв. 

 

2. Приема актуализираната инвестиционна програма на Община Братя Даскалови за 

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

 

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

 

Гласуваха поименно: 

1. Петко Михайлов Михайлов – „за” 

2. Катя Иванова Иванова – „за” 

3. Георги Минков Колев – „за” 

4. Иван Пенев Пенчев – „за” 

5. Стойка Минчева Василева – „за” 

6. Силвия  Чавдарова Иванова – „за” 

7. Иван Петров Иванов – „за” 

8. Таньо Стоянов Стоянов – „против” 

9. Никола Вълев Будаков – „против” 

             10. Стоян Колев Вълчев – „против” 

             11. Спас Запрянов Пеев – „против” 

             12. Иван Димитров Жеков – „против” 

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

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

 

ТОЧКА ДЕСЕТА 

 

По т. 10 Предоставяне на мандат и съгласуване на позицията на представителя на 

Община Братя Даскалови в извънредно заседание на Общо събрание на Асоциацията по 

ВиК на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и Канализация”  ЕООД - 

Стара Загора 

 

Докладва: Иван Танев – кмет на общината 

 

Галина Радева – зам.-кмет, обяснява: 

- Не се променя датата. Оказа се, че най-напред трябва да променят с анекс договора, а 

на 7 януари на заседанието се съгласува коригирания бизнес план. 

  

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

комисията по „Устройство на територията, земеделие, гори и екология”, който казва, че на 20 

декември 2018 г.  Областният управител, в качеството му на Председател на Асоциация по ВиК 

на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация” ЕООД - Стара 

Загора, свиква извънредно заседание на Общото събрание на Асоциацията при следния дневен 

ред: 

 

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

сключване на Допълнително споразумение към Договора за стопанисване, 

поддържане и експлоатация на ВиК системите и съоръженията и предоставяне на 

водоснабдителни и канализационни услуги, сключен на 29.02.2016г. между 

страните Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от 

„Водоснабдяване и канализация” ЕООД – гр. Стара Загора и упълномощаване на 

председателя на Асоциацията по ВиК – Стара Загора да го подпише от името на 

асоциацията. 

 

Необходимо е Общински съвет - Братя Даскалови да вземе решение за предоставяне на 

мандат и съгласуване на позицията на представителя на Община Братя Даскалови в 

извънредното заседание на Общото събрание на Асоциацията по ВиК на обособената 

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

 

Иван Жеков – общински съветник: 

- Нека г-жа Радева да обясни едното ходене кога е, другото кога е. И в случая вадим 

късмет, че заседанието ни е днес, а не е утре ли? И ще изпълним решение, което не е 

минало първо контрол за законосъобразност? 

 

Галина Радева – зам.-кмет, разяснява: 

- На 20-ти, тоест утре, е упълномощаването на областния управител от името на 

Асоциацията да подпише промяната на договора, където се изключва Тополовград. А 

на 7 януари, тъй като вече Тополовград е изключен, трябва да се коригира бизнес 

плана на ВиК и това трябва да бъде съгласувано. Това е идеята на двете ходения. 

 

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

№ 518 

 

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

администрация, във връзка с чл. 198е, ал. 1, ал. 3 и ал. 5 от Закона за водите и чл. 5, ал. 5 и ал. 6 

от Правилника за организацията и дейността на асоциациите по водоснабдяване и канализация, 

Общински съвет – Братя Даскалови реши: 

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

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

20.12.2018 г., Община Братя Даскалови да се представлява от Галина Атанасова Радева – зам.-

кмет на Община Братя Даскалови. 

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

сключване на Допълнително споразумение към Договора за стопанисване, поддържане и 

експлоатация на ВиК системите и съоръженията и предоставяне на водоснабдителни и 

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

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

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

подпише от името на асоциацията – представителят на Община Братя Даскалови да гласува 

„за“. 

 

 

Гласуваха поименно: 

1. Петко Михайлов Михайлов – „за” 

2. Катя Иванова Иванова – „за” 

3. Георги Минков Колев – „за” 

4. Иван Пенев Пенчев – „за” 

5. Стойка Минчева Василева – „за” 

6. Силвия  Чавдарова Иванова – „за” 

7. Иван Петров Иванов – „за” 

8. Таньо Стоянов Стоянов – „за” 

9. Никола Вълев Будаков – „за” 

             10. Стоян Колев Вълчев – „за” 

             11. Спас Запрянов Пеев – „за” 

             12. Иван Димитров Жеков – „против” 

             13. Радка Стоилова Караджова –„против” 

 

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

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

 
 

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

 

 

 

 

ПРОТОКОЛИСТ:______________                     ПРЕДСЕДАТЕЛ ОбС_____________                  

                  /Д.ДОНЕВА/             /П. МИХАЙЛОВ/ 


