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             ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БРАТЯ ДАСКАЛОВИ 
 

п.к  6250 с.Братя Даскалови     тел:    04134 / 22-08 

ул. “ Септемврийци “ № 55     E-mail: obs@bratia-daskalovi.com 

 

 

           

 ДО         

 Г-Н/Г-ЖА……………….... 

 .…………………………..... 

 

 

ПОКАНА   

 

№ 10/19.08.2020 г. 

 

На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 и чл. 25, ал. 1, т.1 от Закона за местното самоуправление 

и местната администрация свиквам заседание на   Общински съвет с.  Братя Даскалови, област 

Стара Загора, което ще се проведе на 27.08.2020г. ( четвъртък ) от 09.30 часа в Гербовата 

зала на Общинска администрация Братя Даскалови при следния  

   

 

 

 ДНЕВЕН РЕД: 

 

 

1.  Предложение за решение относно:  

Одобряване на проект за подробен устройствен план- парцелиран план  /ПУП-

ПП/ за обект: "Външен водопровод за ПИ с идентификатор № 53850.72.262" за обект: 

"Търговски крайпътен комплекс газ-бензиностанция, обслужваща сграда, КТП и 

паркинг в ПИ с идентификатор № 53850.72.262, местност "Чилтика-юг", в землището 

на село Оризово /ЕКАТТЕ 53850/, община Братя Даскалови, област Стара Загора. 

 

                                      Докладва: Иван Танев, кмет на Община Братя Даскалови 

 

                2.  Предложение за решение относно:  
 Приемане  отчета  за касово изпълнение на бюджета на община Братя Даскалови 

и отчета за средствата от Европейския съюз за първо шестмесечие на 2020 година. 

  

                     Докладва: Иван Танев, кмет на Община Братя Даскалови 

 

                3.  Предложение за решение относно:  
 Промяна на начина на трайно ползване на имоти с поземлени идентификатори 

38100.70.11, 38100.73.4 и 38.100.47.1 по КККР на с. Колю Мариново. 

 

                      Докладва: Иван Танев, кмет на Община Братя Даскалови 

 

               4. Предложение за решение относно: 

   Отдаване под наем на УПИ VІ, УПИ VІІ и УПИ VІІІ в квартал 52 по плана на с. 

Горно Белево и определяне на първоначална тръжна цена. 

 

                     Докладва: Иван Танев, кмет на Община Братя Даскалови 
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               5. Предложение за решение относно: 

 Отдаване под наем на части от имоти и имоти, представляващи общинска 

земеделска земя и полски пътища за една стопанска година без търг - 2020/2021 година 

във всички населени места на община Братя Даскалови. 

  

                                      Докладва: Иван Танев, кмет на Община Братя Даскалови 

 

               6. Предложение за решение относно: 

 Промяна  на  Решение № 97 по протокол № 9 от 31.07.2020 г. на Общински съвет 

Братя Даскалови за отдаване под аренда на имот, представляващ земеделска земя в 

село Партизанин  и определяне на първоначална тръжна цена. 

      
                                   Докладва: Иван Танев, кмет на Община Братя Даскалови 

 

               7. Предложение за решение относно:   

 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. 

    

                                     Докладва: Иван Танев, кмет на Община Братя Даскалови 

 

               8. Предложение за решение относно:  

      Отпускане на еднократна финансова помощ на жител от село Мирово. 

 

                                     Докладва: Катя Иванова, председател на ОбС  Братя Даскалови 

 

               9. Предложение за решение относно:  
      Отпускане на еднократна финансова помощ на жител от село Оризово. 

 

                                     Докладва: Катя Иванова, председател на ОбС  Братя Даскалови 

 

                10. Предложение за решение относно:  

      Отпускане на еднократна финансова помощ на жител от село Братя Даскалови. 

 

                                     Докладва: Катя Иванова, председател на ОбС  Братя Даскалови 

 

                     11. Предложение за решение относно:  
 Отпускане на еднократна финансова помощ на жител от село Партизанин. 

 

                                     Докладва: Катя Иванова, председател на ОбС  Братя Даскалови 

                                                                 
 
                             

   
                                                                              Председател ОбС   _____________                                                                                                                                            

                                                                                                                /Катя Иванова/ 
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