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ОБЩИНСКИ СЪВЕТ  -  БРАТЯ ДАСКАЛОВИ 

 

 

ПРОТОКОЛ   

 

Днес, 09.08.2017г., от 10.00 часа се проведе съвместно заседание на 

постоянните комисии на Общински съвет - Братя Даскалови. Присъстват 10 

общински съветници. Отсъстват: Иван Иванов, Радка Караджова и Стойка Василева 

по уважителни причини. 

 

Присъстваха и: 

1. Росен Иванов  – директор на дирекция „Устройство на територията, 

инвестиции, стопанство, програми и проекти” в Община Братя 

Даскалови 
 

Председателят на Общински съвет - Петко Михайлов, откри заседанието 

при следния  

 

ДНЕВЕН РЕД: 

 

1. Издаване на запис на заповед от Община Братя Даскалови в полза на ДФ 

„Земеделие” – Разплащателна агенция, обезпечаваща авансово плащане по 

Подмярка 19.4 "Текущи разходи и популяризиране на стратегия за водено от 

общностите местно развитие" на мярка 19 "Водено от общностите местно 

развитие" от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 - 

2020 г. и Споразумение за изпълнение на стратегия за Водено от Общностите 

местно развитие №  РД 50 – 138 от 21.10.2016 г., сключено между Сдружение 

МИГ Брезово, Братя Даскалови и Министерство на земеделието и храните. 

 

Докладва: Иван Танев – кмет на общината 

 

     След явно гласуване, с 10 гл. „за”, 0 гл. „против” и 0 гл. „въздържали се” се 

прие дневния ред. 

 

РЕШЕНИЯ, СТАНОВИЩА, ПРЕДЛОЖЕНИЯ: 

 

По т. 1 Издаване на запис на заповед от Община Братя Даскалови в полза на 

ДФ „Земеделие” – Разплащателна агенция, обезпечаваща авансово плащане по 

Подмярка 19.4 "Текущи разходи и популяризиране на стратегия за водено от 

общностите местно развитие" на мярка 19 "Водено от общностите местно 

развитие" от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020 

г. и Споразумение за изпълнение на стратегия за Водено от Общностите местно 

развитие №  РД 50 – 138 от 21.10.2016 г., сключено между Сдружение МИГ 

Брезово, Братя Даскалови и Министерство на земеделието и храните. 

 

Докладва: Иван Танев – кмет на общината 
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Петко Михайлов – председател на ОбС, разяснява, че става въпрос за 

издаване на запис на заповед за „МИГ Брезово, Братя Даскалови”. Предвид това, се 

налага да се отмени Решение № 201 от 15.11.2016 г. на Общински съвет – Братя 

Даскалови, с което са дава мандат на кмета на Община Братя Даскалови да подпише 

запис на заповед в полза на ДФ „Земеделие“ в размер на 228 925 лв. 

 

 Катя Иванова – общински съветник, пита: 

- Аз искам да знам защо ги даваме тези пари. Каква е ползата, че ние 

ставаме гарант или каква е вредата, ако не станем? Този МИГ в момента 

работи или не работи? Има ли някакви изгледи да тръгва да работи? 

 

Росен Иванов  – директор на дирекция „Устройство на територията, 

инвестиции, стопанство, програми и проекти” в Община Братя Даскалови, отговаря: 

- МИГ-овете в цялата страна не работят в момента. Няма наредба, нямат 

документи, нямат нищо. Но това не са зависещи от тях причини. 

Нормативните документи са от държавата. Има проект за наредба, качен 

за обсъждане. Другият месец нещата се предполага, че трябва да са наред. 

Държавата няма финансов ресурс да ги захрани с авансите, защото са 

много МИГ-ове. Затова минават на този вариант година за година. Няма 

как МИГ-овете да не заработят, тези пари трябва да се усвояват.  

 

      Спас Пеев – общински съветник, пита: 

- Индикативният график е за септември. Как ще се промени? 

 

Росен Иванов отговаря, че това ще го реши Управителният съвет. Сега те 

няма как да приемат проекти, без да имат на какво основание. 

 

Катя Иванова пита защо сумата се увеличава. Росен Иванов пояснява, че не се 

увеличава, а се раздробява на години. Всяка година ще заявяват според разходите за 

годината, които имат. Първата запис на заповед касае целия период от 5 години. 

Росен Иванов уточнява, че тези пари сега са за тази година. 

 

Иван Жеков – общински съветник, казва: 

- Първото нещо, което виждам, е приложението към настоящата докладна, 

която е с входящ номер от 04.08. Изходящият номер на Държавен фонд 

„Земеделие”, като тук отварям скоба, за да кажа, че ме отхвърлихте, когато аз 

юли месец настоявах да имаме сесия и го предложих, не го приехте, е от 09 

юни 2017г. Входящ номер - 11 от 14 юни 2017г. Уведомително писмо за 

отстраняване на нередности – зачитам първото тире „в случай, че желаете да 

ви бъде изплатен аванс, е необходимо същият да бъде обезпечен с банкова 

гаранция. Цитираната Наредба не съм я чел, предстои в момента да се 

запозная с нея. Второто тире казва: „при невъзможност от ваша страна да 

предоставите исканата банкова гаранция, ви предоставяме възможността да 

получите авансово плащане”. Значи има и друга възможност да се получи 

това авансово плащане. Предвид сроковете, които цитирах, това изобщо не е 

спешно. Имало е достатъчно време ние да реагираме. Времето от юни до днес 

– 9 август, е било предостатъчно, за да се форсираме. Искам също да кажа, че 

бях уведомен за настоящата сесия в 13:46 минути вчера – в разрез с 

Правилника за дейността ни. Много моля правилата да се спазват. Ще ви кажа 

в заключение, колеги, че МИГ-а в Чирпан са в неплатена отпуска. И най-
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нормалното нещо е едно предприятие или институция, като не работи, хората 

да са в отпуски, пък какви видове биват отпуските – изрично е записано в 

Кодекса на труда. Тук с нашия МИГ „годенясахме”. На мен не ми е ясно 

какво работят тези хора.  

 

Катя Иванова – общински съветник, добавя: 

-  Относно входящия номер – на кого е този входящ номер и кога е дошло до 

кмета на нашата община – дали е на МИГ-а, дали на Община Брезово – не се 

знае.  

 

Петко Михайлов – председател на ОбС, отговаря: 

- Държавен фонд „Земеделие” не почиват, а работят. Председателят на 

„МИГ Брезово, Братя Даскалови” е казал, че този въпрос не търпи 

отлагане. Иначе беше предвидено да се разгледа на редовната ни сесия на 

18.08.2017г. Г-н Жеков, мога да смятам 24 часа от 13:46, когато ви е 

съобщено за извънредната сесия – мисля, че в 2 часа наобед да разкарвам 

колегите, в най-голямата жега, е недопустимо. Доколко МИГ-а работи, 

оставям на вас да прецените. Всички МИГ-ове в България работят и се 

мъчат да оцелеят. Мисля, че миналия мандат се направиха доста общински 

мерки от МИГ-а. Надявам се да заработят отново, защото има доста 

предвидени проекти. 

 

 След явно гласуване, с 8 гл. „за”, 0 гл. „против” и 0 гл. „въздържали се” 

се взе следното 

 

РЕШЕНИЕ: 

    

На основание чл. 21, ал. 1, т. 10 и т. 24, и чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от Закона за 

местното самоуправление и местната администрация, чл. 7, ал. 2, т. 2 и ал. 3, 4, 6 и 7 

от Наредба № 1 от 22 януари 2016 г. за прилагане на подмярка 19.4 "Текущи разходи 

и популяризиране на стратегия за водено от общностите местно развитие" на мярка 

19 "Водено от общностите местно развитие" от ПРСР 2014 - 2020 г., Заповед № РД 

09 – 632 от 31.08.2016 г. на Ръководителя на управляващия орган на ПРСР 2014 – 

2020 г. за одобрение на Заявление за одобрение № 19 – 19 – 2 – 01 – 41/31.05.2016 г. 

с финансов план за изпълнение на Стратегията за ВОМР, Споразумение за 

изпълнение на стратегия за Водено от Общностите местно развитие №  РД 50 – 138 

от 21.10.2016 г. по подмярка 19.2. „Прилагане на операции в рамките на стратегии за 

водено от общностите местно развитие“ от на мярка 19 „Водено от общностите 

местно развитие“ от Програмата за развитие на селските райони 2014 – 2020 г., 

сключено между Сдружение МИГ Брезово, Братя Даскалови и Министерство на 

земеделието и храните и Заповед № РД 09 – 342/ 11.04.2017 г. на Заместник – 

министъра на земеделието и храните за одобрение на дейности и разходи по 

подмярка 19.4 "Текущи разходи и популяризиране на стратегия за водено от 

общностите местно развитие" за календарната 2017 г., Общински съвет - Братя 

Даскалови реши: 

1. Отменя свое Решение № 201 от 15.11.2016 г. 

2. Упълномощава  кмета  на  Община  Братя Даскалови  да  подпише  Запис  

на заповед, без протест и без разноски, платима на предявяване в полза на ДФ 

„Земеделие”  в  размер  на 41 496,86 лв. (четиридесет и една хиляди четиристотин 

деветдесет и шест лева и осемдесет и шест стотинки) за обезпечаване на 100 % от 
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заявения от Сдружение „МИГ Брезово, Братя Даскалови“ размер на авансово 

плащане за календарната 2017 г. по Подмярка 19.4 "Текущи разходи и 

популяризиране на стратегия за водено от общностите местно развитие" на мярка 19 

"Водено от общностите местно развитие" от ПРСР 2014 - 2020 г., Споразумение за 

изпълнение на стратегия за Водено от Общностите местно развитие №  РД 50 – 

138 от 21.10.2016 г. по подмярка 19.2. „Прилагане на операции в рамките на 

стратегии за водено от общностите местно развитие“ от на мярка 19 „Водено от 

общностите местно развитие“ от ПРСР 2014 – 2020 г. сключено между Сдружение 

МИГ Брезово, Братя Даскалови и Министерство на земеделието и храните и Заповед 

№ РД 09 – 342/ 11.04.2017 г. на Заместник – министъра на земеделието и храните 

за одобрение на дейности и разходи по подмярка 19.4 "Текущи разходи и 

популяризиране на стратегия за водено от общностите местно развитие" за 

календарната 2017 г. 

3. Възлага на кмета на Община Братя Даскалови да подготви необходимите 

документи за получаване на авансовото плащане по Подмярка 19.4 "Текущи разходи 

и популяризиране на стратегия за водено от общностите местно развитие" на мярка 

19 "Водено от общностите местно развитие" от ПРСР 2014 - 2020 г., Споразумение 

за изпълнение на стратегия за Водено от Общностите местно развитие №  РД 50 

– 138 от 21.10.2016 г. по подмярка 19.2. „Прилагане на операции в рамките на 

стратегии за водено от общностите местно развитие“ от на мярка 19 „Воедно от 

общностите местно развитие“ от ПРСР 2014 – 2020 г. и Заповед № РД 09 – 342/ 

11.04.2017 г. на Заместник – министъра на земеделието и храните за одобрение 

на дейности и разходи по подмярка 19.4 "Текущи разходи и популяризиране на 

стратегия за водено от общностите местно развитие" за календарната 2017 г. и 

да ги представи пред ДФ „Земеделие”.  

Настоящото решение е прието на заседание на Общински съвет № 26, 

проведено на 09.08.2017г.,  Протокол № 26, т. 1 от дневния ред по доклад № 10-00-

197/04.08.2017г. при кворум от … общински съветници и след проведено съгласно 

чл. 27, ал. 5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация 

поименно гласуване - с .... гласа „за”, ... „против” и „въздържали се” ....., и е 

подпечатано с официалния печат на Общински съвет. 

 

 С изчерпване на дневния ред заседанието беше закрито. 

 

 

 

 

 

Протоколист:…………….                                                  Председател: ……………… 

/Даниела Мичева /                                   /Петко Михайлов/ 


