
           ОБЩИНСКИ СЪВЕТ -  БРАТЯ ДАСКАЛОВИ, ОБЛАСТ СТАРА ЗАГОРА                                 

                                                               

 
ПОКАНА  

№ 48 

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

област Стара Загора, което ще се проведе на 28.03.2019 г. ( четвъртък ) от 09.30 часа в 

Гербовата зала на Общинска администрация Братя Даскалови при следния 

 

 

ДНЕВЕН РЕД: 

 

 

1. Приемане на годишния отчет и баланса за 2018 г. на „Тържище с. Плодовитово“ ЕООД, 

ЕИК 200886865 

                         

Докладва: Петко Михайлов – председател на ОбС 

 

2. Определяне на нов вид такси в правилниците на Стоково тържище и Пазар на 

производителите, намиращи се на територията на „Тържище с. Плодовитово“ ЕООД 

 

Докладва: Петко Михайлов – председател на ОбС 

 

3. Кандидатстване на Община Братя Даскалови с проектно предложение „Модернизиране на 

кухненското обзавеждане и оборудване на Домашен социален патронаж в с. Братя Даскалови, 

община Братя Даскалови” към Фонд „Социална закрила” 

 
Докладва: Иван Танев – кмет на общината 

 

4. Одобряване бюджетна прогноза  на община Братя Даскалови за периода 2020-2022 година 

за постъпленията от местни приходи и разходите за местни дейности 

 

Докладва: Иван Танев – кмет на общината 

 

5. Прехвърляне на право на собственост върху УПИ ХХІІІ в квартал 29  по плана на 

с.Опълченец чрез продажба без търг на Анастасиос Зарифис Каратанасис и определяне на 

цена  

                                                         

Докладва: Иван Танев – кмет на общината 

 

6. Прехвърляне на право на собственост върху УПИ ХХ-95 в кв. 21 по плана на с.Опълченец и 

определяне на цена                                                          

 

Докладва: Иван Танев – кмет на общината 

 

7. Прехвърляне на право на собственост върху поземлен имот с идентификатор 16691.9.4  по 

КККР на с.Горно Белево и определяне на цена                                                          



 

Докладва: Иван Танев – кмет на общината 

 

8. Утвърждаване на численост в бюджетна дейност „Осветление на улици и площади” в 

Община  Братя Даскалови 

                                                

Докладва: Иван Танев – кмет на общината 

 

 9. Одобряване на споразумение за съвместни дейности между Община Братя Даскалови, 

Дирекция „Бюро по труда” - град Чирпан и Дирекция „Социално подпомагане” - град Чирпан 

в изпълнение на препоръката на Съвета на ЕС относно интеграцията на дълготрайно 

безработните лица на пазара на труда 

 

Докладва: Иван Танев – кмет на общината 

 

 

 

 

 

 

        

20.03.2019 г.                                                                          Председател ОбС _____/п/________ 

                                                                                                  /Петко Михайлов/ 


