
           ОБЩИНСКИ СЪВЕТ -  БРАТЯ ДАСКАЛОВИ, ОБЛАСТ СТАРА ЗАГОРА                                 

                                                               

 
ПОКАНА  

№ 47 

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

област Стара Загора, което ще се проведе на 28.02.2019 г. ( четвъртък ) 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 №2 за определянето и 

администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Братя 

Даскалови 

 

Докладва: Иван Танев – кмет на общината 

 

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

Даскалови в редовното Общо събрание на Асоциацията по ВиК на обособената територия, 

обслужвана от „Водоснабдяване и канализация” ЕООД -  Стара Загора 

 

Докладва: Иван Танев – кмет на общината 

 

3. Даване на съгласие за кандидатстване на Община Братя Даскалови с проектно предложение 

по Приоритетна ос 2: „Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване” по 

Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси 2014-2020г.” за директно предоставяне 

на безвъзмездна финансова помощ по процедура BG05М9ОР001-2.040 „Патронажна грижа за 

възрастни хора и лица с увреждания – Компонент 2” 

                         

Докладва: Иван Танев – кмет на общината 

 

4. Разрешение за изработване на проект за подробен устройствен план ПУП- Парцеларен план 

за ”Кабел НН за външно ел. захранване на базова станция № 6292 на „Теленор България” ЕАД  

в  ПИ 17717.36.413 по КККР на с.Гранит, общ. Братя Даскалови 

 

Докладва: Иван Танев – кмет на общината 

 

5. Одобряване на планово задание с опорен план като първа фаза от разработване на ИОУП на 

община Братя Даскалови 

 

Докладва: Иван Танев – кмет на общината 

 

6. Определяне на пасищата, мерите и ливадите за общо и индивидуално ползване на 

територията на Община Братя Даскалови, правилата за ползването им и годишния план за 

паша за стопанската 2019-2020 година 

 



Докладва: Иван Танев – кмет на общината 

 

7. Прехвърляне на право на собственост върху УПИ VІІ в квартал 42 по плана на 

с.Плодовитово чрез продажба на Галя Иванчева Петкова и определяне на цена                                                          

 

Докладва: Емил Филипов –зам.-кмет на общината 

 

8. Отдаване под наем на публичен търг на поземлен имот с идентификатор № 53850.25.101 с 

НТП „Рибарник” и площ от 8 081 кв.м. по КККР на с.Оризово    

                                                  

Докладва: Емил Филипов –зам.-кмет на общината 

 

   9. Отдаване под аренда на общинска земеделска земя в землищата на с.Гранит, с.Верен и 

с.Найденово на явен публичен  търг 

Докладва: Иван Танев – кмет на общината 

 

10. Удължаване срока на действие на Договор за управление на „Тържище с. Плодовитово” 

ЕООД № 081/31.08.2018 г., подписан с управителя на „Тържище с. Плодовитово” ЕООД 

 

Докладва: Петко Михайлов – председател на ОбС 

 

11. Отпускане на безвъзмездна финансова помощ на служител на „Тържище с. 

Плодовитово“ ЕООД 

 

Докладва: Петко Михайлов – председател на ОбС 

 

12. Предоставяне на безвъзмездно право на преминаване и право на специално ползване върху 

части от имоти - общинска собственост в урбанизираната и неурбанизираната територия на 

селата Оризово и Опълченец във връзка с изграждане на обект - елемент на физическата 

инфраструктура, представляващ „Оптичен кабел-отклонение Оризово-Опълченец” 

 

Докладва: Емил Филипов –зам.-кмет на общината 

 

13. Предоставяне на безвъзмездно право на преминаване и право на специално ползване върху 

части от имоти - общинска собственост в неурбанизираната територия на село Партизанин във 

връзка с изграждане на обект - елемент на физическата инфраструктура, представляващ 

„Оптичен кабел Партизанин” 

 

Докладва: Емил Филипов –зам.-кмет на общината 

 

14. Предоставяне на безвъзмездно право на преминаване и право на специално ползване върху 

части от имоти - общинска собственост в урбанизираната територия на село Оризово за 

изграждане на обект „Оптичен кабел в урбанизираната територия на с.Оризово”  - елемент на 

физическата инфраструктура 

 

Докладва: Емил Филипов –зам.-кмет на общината 

 

15. Дейността и финансовото състояние на читалищата в общината за 2018 г.  

 



Докладва: Иван Танев – кмет на общината 

 

16. Откриване на процедура за провеждане на избор на управител на общинско дружество 

„Тържище с. Плодовитово” ЕООД 

 

Докладва: Катя Иванова – общински съветник 

 

 

 

 

 

        

20.02.2019 г.                                                                          Председател ОбС _____/п/________ 

                                                                                                  /Петко Михайлов/ 


