
           ОБЩИНСКИ СЪВЕТ -  БРАТЯ ДАСКАЛОВИ, ОБЛАСТ СТАРА ЗАГОРА                                 

                                                               

 
ПОКАНА  

№ 45 

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

област Стара Загора, което ще се проведе на 19.12.2018 г. ( сряда ) от 09.30 часа в Гербовата 

зала на Общинска администрация Братя Даскалови при следния 

 

 

ДНЕВЕН РЕД: 

1. Отчет за дейността на Общинския съвет и на неговите комисии за периода 01.05.2018 г. – 

30.11.2018 г. 

 

Докладва: Петко Михайлов – председател на ОбС 

 

2. Приемане план за работата на Общински съвет - Братя Даскалови за І-то шестмесечие на 

2019 година 

                            
Докладва: Петко Михайлов – председател на ОбС 

 

3. Определяне на размера на такса за битови отпадъци в община Братя Даскалови за 2019 г.  

 

Докладва: Иван Танев – кмет на общината 

 

4. Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определяне размера на 

местните данъци на територията на община Братя Даскалови  

 

Докладва: Иван Танев – кмет на общината 

 

5. Предоставяне на мандат и съгласуване на позицията на представителя на Община Братя 

Даскалови в извънредно заседание на Общо събрание на Асоциацията по ВиК на обособената 

територия, обслужвана от „Водоснабдяване и Канализация”  ЕООД - Стара Загора 

 

Докладва: Иван Танев – кмет на общината 

 

6. Кандидатстване на Община Братя Даскалови с проектно предложение «Прилагане на мерки 

за енергийна ефективност в ОУ „Христо Ботев”, УПИ I-603, кв.36, с.Оризово, Община Братя 

Даскалови» по процедура чрез подбор BG06RDNP001-19.123 - Сдружение „МИГ Брезово, 

Братя Даскалови“, Мярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването 

на всички видове малки по мащаби инфраструктура“ 

 

Докладва: Иван Танев – кмет на общината 

 

7. Отчет на Иван Танев,  кмет на Община Братя Даскалови, за изпълнение решенията на 

Общински съвет - Братя Даскалови за периода 01.06.2018 г. – 30.11.2018 г. 

https://testeumis2020.government.bg/bg/s/Project/New/5ffa94df-5d38-47df-8987-1beaf68f72b7
https://testeumis2020.government.bg/bg/s/Project/New/5ffa94df-5d38-47df-8987-1beaf68f72b7
https://testeumis2020.government.bg/bg/s/Project/New/5ffa94df-5d38-47df-8987-1beaf68f72b7


 

Докладва: Иван Танев – кмет на общината 

 

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

ЕООД – Стара Загора през 2018 г. в обекти – публична общинска собственост на Община 

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

програма за 2018 г. 

 

Докладва: Иван Танев – кмет на общината 

 

9. Актуализация на бюджета и инвестиционната програма на Община Братя Даскалови за 2018 

год. 

 

Докладва: Иван Танев – кмет на общината 

 

 

 

 

        

12.12.2018 г.                                                                          Председател ОбС _____/п/________ 

                                                                                                  /Петко Михайлов/ 


