
           ОБЩИНСКИ СЪВЕТ -  БРАТЯ ДАСКАЛОВИ, ОБЛАСТ СТАРА ЗАГОРА                                 

                                                               

 
ПОКАНА  

№ 49 

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

област Стара Загора, което ще се проведе на 24.04.2019 г. ( сряда ) от 09.30 часа в Гербовата 

зала на Общинска администрация Братя Даскалови при следния 

 

 

ДНЕВЕН РЕД: 

 

 

1. Одобряване на Годишен доклад за наблюдение на изпълнението за 2018 г. на Общински 

план за развитие на Община Братя Даскалови 2014-2020 г. 

                        Докладва: Иван Танев – кмет на общината 

 

2. Одобряване изработен проект на ПУП – ПР /план за регулация/ 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 

 

3. Одобряване на ПУП - Парцеларен план за трасе на външно ел. захранване за ПИ 

06183.5.836, землище на с.Братя Даскалови с монтаж на МТТ до 100 kVА и кабелна линия НН, 

преминаващо през ПИ 06183.62.710, ПИ 06183.62.712 и ПИ 06183.62.122 в землището на с. 

Братя Даскалови  

 

                        Докладва: Иван Танев – кмет на общината 

 

4. Приемане на Общинска програма за закрила на детето  в Община Братя Даскалови за 2019г. 

 

Докладва: Емил Филипов – зам.-кмет на общината 

 

5. Приемане на Годишен план за развитие на социалните услуги в община Братя Даскалови за 

2020 г. 

                                                         

Докладва: Емил Филипов – зам.-кмет на общината 

 

6. Годишен план на дейностите за подкрепа на личностното развитие на децата и учениците в 

община Братя Даскалови за 2019 г. 

 

Докладва: Емил Филипов – зам.-кмет на общината 

 



7. Продажба на УПИ ХІІІ в квартал 18 с площ от 172 кв.м. по плана на с.Медово  на публичен 

търг и определяне на първоначална тръжна цена  

 

Докладва: Емил Филипов – зам.-кмет на общината 

 

8. Покупка на поземлен имот 55484.47.445, област Стара Загора, община Братя Даскалови, с. 

Партизанин, м. БОЗАЛЪКА, вид собств. Частна, вид територия Земеделска, категория 4, НТП 

Нива, площ 3984 кв.м., стар номер 047109, Заповед за одобрение на КККР № РД-18-

372/07.02.2018г. на ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА АГКК и определяне на цена 

 

                                               Докладва: Емил Филипов – зам.-кмет на общината 

 

 9. Отчет за касово изпълнение на бюджета и средствата от Европейския съюз за периода 

01.01.2018 год.- 31.12.2018 година 

 

Докладва: Иван Танев – кмет на общината 

 

10. Актуализация  на бюджета и инвестиционната програма  на Община Братя Даскалови за 

2019 год. 

 

Докладва: Иван Танев – кмет на общината 

 

11. Кандидатстване на Община Братя Даскалови с проектно предложение «Рехабилитация и 

реконструкция на площи за широко обществено ползване в с. Оризово, с. Черна гора, с. Горно 

Белево, община Братя Даскалови» по процедура чрез подбор BG06RDNP001-19.123 - 

Сдружение „МИГ Брезово, Братя Даскалови“, подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, 

подобряването или разширяването на всички видове малки по мащаби инфраструктура“ от 

мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от ПРСР за периода 2014 

– 2020 г. 

Докладва: Иван Танев – кмет на общината 

 

 

 

 

        

16.04.2019 г.                                                                          Председател ОбС _____/п/________ 

                                                                                                  /Петко Михайлов/ 

https://eumis2020.government.bg/bg/f12f3c25/Project/New/5ec3009b-50d0-49fa-95c4-f17061dcc5df
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