
           ОБЩИНСКИ СЪВЕТ -  БРАТЯ ДАСКАЛОВИ, ОБЛАСТ СТАРА ЗАГОРА                                 

                                                               

 
ПОКАНА  

№ 44 

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

област Стара Загора, което ще се проведе на 29.11.2018 г. ( четвъртък ) от 09.30 часа в 

Гербовата зала на Общинска администрация Братя Даскалови при следния 

 

 

ДНЕВЕН РЕД: 

1. Продажба на УПИ ХХІV в квартал 29 с площ от  960 кв.м. по плана на с.Опълченец  и  

УПИ ХХV в квартал 29 с площ от  960 кв.м. по плана на с.Опълченец  на публичен търг и 

определяне на първоначална тръжна цена  

 

   Докладва: Емил Филипов – зам.-кмет на общината 

 

2. Отдаване под наем на помещение – смесен магазин с.Марково – частна общинска 

собственост 

                            
Докладва: Иван Танев – кмет на общината 

 

3. Издаване на запис на заповед от Община Братя Даскалови в полза на ДФ “Земеделие, 

обезпечаващ авансово плащане по Договор № 24/07/2/0/00569 от 26.06.2018 г. по подмярка 

7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малки по 

мащаби инфраструктура“ по мярка 7. „Основни услуги и обновяване на селата в селските 

райони“ от ПРСР 2014-2020г. за Проект „Реконструкция и подмяна на вътрешна водопроводна 

мрежа в с.Черна гора, с.Оризово, с.Гранит и с.Горно Белево, Община Братя Даскалови, Област 

Стара Загора”, сключен между Община Братя Даскалови и ДФ „Земеделие“ 

Докладва: Иван Танев – кмет на общината 

 

4. Издаване на запис на заповед от Община Братя Даскалови в полза на ДФ “Земеделие, 

обезпечаващ ДДС по авансово плащане по Договор № 24/07/2/0/00569 от 26.06.2018 г. по 

подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички 

видове малки по мащаби инфраструктура“ по мярка 7. „Основни услуги и обновяване на 

селата в селските райони“ от ПРСР 2014-2020г. за Проект „Реконструкция и подмяна на 

вътрешна водопроводна мрежа в с.Черна гора, с.Оризово, с.Гранит и с.Горно Белево, Община 

Братя Даскалови, Област Стара Загора “, сключен между Община Братя Даскалови и ДФ 

„Земеделие“ 

Докладва: Иван Танев – кмет на общината 

 

5. Разделяне на поземлен имот с идентификатор № 06183.62.235 по КККР на с.Братя 

Даскалови – частна общинска собственост на два дяла                       

 

Докладва: Иван Танев – кмет на общината 



 

6. Приемане на Програма за управление на отпадъците на община Братя Даскалови (2018-

2020) 

   Докладва: Емил Филипов – зам.-кмет на общината 

 

7. Приемане на Културния календар на Община Братя Даскалови за 2019 г. 

Докладва: Иван Танев – кмет на общината 

8. Програма за развитие на читалищната дейност в Община Братя Даскалови през 2019 г. 

 

Докладва: Иван Танев – кмет на общината 

9. Отпускане на еднократна финансова помощ на жител на с. Черна гора 

 

Докладва: Петко Михайлов – председател на ОбС 

 

10. Промяна на характера на собствеността на част от Улица ОТ 126 – ОТ 127 по плана на  

с.Опълченец от публична в частна общинска собственост     

                                   
   Докладва: Емил Филипов – зам.-кмет на общината 

 

11. Отказ за изкупуване на съсобствен имот в с. Плодовитово                                   
 

   Докладва: Емил Филипов – зам.-кмет на общината 

 

12. Продажба на УПИ ХІ в квартал 94 с площ от  990 кв.м. по плана на с.Верен  на публичен 

търг и определяне на първоначална тръжна цена  

Докладва: Емил Филипов – зам.-кмет на общината 

 

13. Предварително съгласие и разрешение за изработването на ПУП-ПР (план за регулация) и 

ПУП-ПЗ (план за застрояване) и ПУР (план за улична регулация) за обхвата на кв.39, кв.32 и 

кв.40 по плана на с.Партизанин, община Братя Даскалови 

Докладва: Иван Танев – кмет на общината 

 

 

 

 

        

22.11.2018 г.                                                                          Председател ОбС _____/п/________ 

                                                                                                  /Петко Михайлов/ 


