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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   

 

№ 36/17.08.2022 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 22.08.2022г. 

(понеделник) от 09.30 часа в Гербовата зала на Общинска администрация Братя 

Даскалови при следния  

   

 

 

 ДНЕВЕН РЕД: 
 

 

1. Предложение за решение относно:  

          Приемане информация за  изпълнение на бюджета на община  Братя Даскалови 

 за първо шестмесечие на 2022 година. 

  

                                      Докладва:  Иван Танев, кмет на Община Братя Даскалови 

 

 

2. Предложение за решение относно:  

         Приемане на промени в Наредбата за реда за придобиване, управление и 

разпореждане с общинско имущество. 

 

                                      Докладва:  Иван Танев, кмет на Община Братя Даскалови 

 

 

 3. Предложение за решение относно:  

Заявка за безлихвен заем от централния бюджет за финансиране на разходи до 

възстановяването им от Държавен фонд "Земеделие" /ДФЗ/ по договор № 

BG06RDNP001-19.123-0001-C01 от 29.12.2020 г. по подмярка 7.2 "Инвестиции в 

създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби 

инфраструктура" по Програма за развитие на селските райони /ПРСР/ 2014-2020 г. за 

ПРОЕКТ: "Рехабилитация и реконструкция на площи за широко обществено ползване в 

с. Оризово, с. Черна гора, с. Горно Белево, община Братя Даскалови".     

 

 

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

Включване в Програмата за управление и разпореждане с имоти - общинска 

собственост за 2022 година на Община Братя Даскалови на имот общинска 

собственост. 

 

                         Докладва:  Иван Танев, кмет на Община Братя Даскалови 

 

 

5.  Предложение за решение относно: 

Продажба на урегулиран поземлен имот I - 333 в квартал 71 по плана на с. 

Мирово, представляващ прилежащ терен - частна общинска собственост към сграда - 

изкупвателен пункт за селскостопанска продукция, собственост на Виолета Кирова 

Христозова от гр. Чирпан, община Чирпан, обл. Стара Загора и определяне на 

продажна цена. 

 

           Докладва:  Иван Танев, кмет на Община Братя Даскалови 

 

   
6. Предложение за решение относно:  

               Включване в Програмата за управление и разпореждане с имоти - общинска 

собственост за 2022 година на Община Братя Даскалови на имот публична общинска 

собственост в с. Оризово. 

 

 

                    Докладва: Емил Филипов, заместник - кмет на Община Братя Даскалови 

 
 

7. Предложение за решение относно:  

                            Отдаване под наем на публичен търг на част от здравна служба с .Оризово – 

публична общинска собственост и определяне на първоначална тръжна цена. 

 

 

                     Докладва: Емил Филипов, заместник - кмет на Община Братя Даскалови  

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

    

                                                                                                 Председател ОбС  _____________                                                                                                                                            

                                                                                                                                /Катя Иванова/ 

mailto:kmet@bratia-daskalovi.com

