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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   

 

№ 12/20.10.2020 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 26.10.2020г. ( понеделник ) от 09.30 часа в Гербовата 

зала на Общинска администрация Братя Даскалови при следния  

   

 

 

 ДНЕВЕН РЕД: 

 

 

1.  Предложение за решение относно:  

        Отмяна на Решение № 118 по протокол № 11/29.09.2020 година на Общински 

съвет Братя Даскалови като незаконосъобразно. 

 

                        Докладва: Иван Танев, кмет на Община Братя Даскалови 

  

 

             2.  Предложение за решение относно:  
 Включване в Програма за управление и разпореждане с имоти - общинска 

собственост за 2020 година на Община Братя Даскалови  за отдаване под наем на 

публичен търг. 

 

                      Докладва: Иван Танев, кмет на Община Братя Даскалови 

    

 

            3.  Предложение за решение относно: 

       Отдаване под наем на общински имоти в землището на с. Братя Даскалови и 

определяне на първоначална тръжна цена. 

    

                      Докладва: Иван Танев, кмет на Община Братя Даскалови 

                                                         
               4.  Предложение за решение относно: 

Включване в Програма за управление и разпореждане с имоти - общинска 

собственост за 2020 година на Община Братя Даскалови  за продажба без търг на части 

от общински имоти в съсобствен имот, представляващи урегулиран поземлен имот І-

269, квартал 41 по плана на с. Медово и урегулиран поземлен имот VІ-69, квартал 44 по 

плана на с. Найденово.  

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

        Прекратяване на съсобственост между Община Братя Даскалови и Иван Кръстев 

Иванов от с. Стара река, община Тунджа, област Ямбол чрез продажба на частта на 

общината в урегулиран поземлен имот VІ-69, квартал 4 по плана на с. Найденово. 

 

 

                      Докладва: Иван Танев, кмет на Община Братя Даскалови 

 
 

                   6.  Предложение за решение относно: 

         Прекратяване на съсобственост между Община Братя Даскалови и Ивайло 

Атанасов Кисьов от гр. София чрез продажба на частта на общината в урегулиран 

поземлен имот І-269, квартал 41 по плана на с. Медово. 

 

 

                      Докладва: Иван Танев, кмет на Община Братя Даскалови 

 

 

   
 

 
 
    

 
  
 

 
                                                               Председател ОбС  _____________                                                                                                                                            

                                                                                                                               /Катя Иванова/ 
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