
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ -  БРАТЯ ДАСКАЛОВИ, ОБЛАСТ СТАРА ЗАГОРА                                 

                                                               

 
ПОКАНА  

№ 43 

 
Поканвате се да вземете участие в заседание на Общински съвет с. Братя Даскалови, 

област Стара Загора, което ще се проведе на 31.10.2018 г. ( сряда ) от 09.30 часа в Гербовата 

зала на Общинска администрация Братя Даскалови при следния 

 

 

ДНЕВЕН РЕД: 

1. Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 1 за опазване на 

обществения ред на територията на община Братя Даскалови 

 

   Докладва: Петко Михайлов – председател на ОбС 

 

2. Приемане на Вътрешни правила за организацията и реда за извършване на проверка на 

декларациите и за установяване конфликт на интереси в Общински съвет – Братя Даскалови 

 

Докладва: Петко Михайлов – председател на ОбС 

 

3. Прехвърляне на право на собственост върху УПИ ХІ в квартал 42 по плана на 

с.Плодовитово чрез продажба на Грозьо Петков Андонов и определяне на цена                   

                                        

Докладва: Емил Филипов – зам.-кмет на общината 

 

4. Продажба на УПИ ХVІІ  в квартал 29 с площ от 740 кв.м. по плана на с.Опълченец  и  УПИ 

ХVІІІ в квартал 29 с площ от  920 кв.м. по плана на с.Опълченец на публичен търг и 

определяне на първоначална тръжна цена  

Докладва: Емил Филипов – зам.-кмет на общината 

 

5. Изменение на Решение № 462/29.06.2018 г. на Общински съвет – Братя Даскалови 

 

                                                                   Докладва: Никола Будаков – общински съветник  

 

6. Издаване на разрешително от Кмета на Община Братя Даскалови за ползване на воден  

обект по реда на  чл. 52, ал. 1, т. 3 от Закона за водите на   наемател, с когото е сключен 

договор за язовир - публична общинска собственост на територията на Община Братя 

Даскалови. 

Докладва: Иван Танев – кмет на общината 

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

ЕООД – Стара Загора през 2017 г. в обекти – публична общинска собственост на Община 

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

програма за 2017 г. 

Докладва: Иван Танев – кмет на общината 



8. Разрешение за изменение на действащия Общ устройствен план (ОУП) на Община Братя 

Даскалови за ПИ с идентиф. 53624.34.11 от местност „Чингела“ по КККР на с.Опълченец, 

съгласно разпоредбите  на чл. 134, ал. 1, т. 1 от  ЗУТ 

Докладва: Иван Танев – кмет на общината 

9. Финансово подпомагане дейността на СНЦ Футболен клуб „Левски – Оризово” 

 

Докладва: Иван Жеков – общински съветник 

 

10. Предоговаряне по Договор № 2 от 05.02.2015 г., сключен между „БАНКА ДСК“ ЕАД и 

„Тържище с. Плодовитово“ ЕООД 
 

Докладва: Петко Михайлов – председател на ОбС 

 

11. Дарение на Храм „Св. Иван Рилски“ – село Плодовитово 
 

Докладва: Петко Михайлов – председател на ОбС 

 

12. Приемане на пазарна оценка и определяне на начална тръжна цена за отдаване под наем на 

24 броя складови помещения в сграда с идентификатор № 56811.10.25.1 по КККР на село 

Плодовитово, собственост на „Тържище с. Плодовитово” ЕООД 

Докладва: Петко Михайлов – председател на ОбС 

 

 

 

        

24.10.2018 г.                                                                          Председател ОбС _____/п/________ 

                                                                                                  /Петко Михайлов/ 


