
С Ъ О Б Щ Е Н И Е 

 
 

На    16  и 17  март  2020  година в заседателната зала на VІ етаж   в 

сградата на община Червен бряг,  ще се проведат  заседания на 

постоянните комисии при Общински съвет Червен бряг: 

 

Комисия по инвестиционна политика, европейски проекти и 

информационни технологии-16.03.2020 г. от 13.00 часа 

 

Комисия по образование, култура и  вероизповедания –16.03.2020 г. от 

14.00 часа 

 

Комисия по финансово стопанска политика и  бюджет–16.03.2020 г. от 

15.00 часа 

 

Комисия по общинска собственост, земеделие, гори и водно стопанство –

16.03.2020 г. от 16.00 часа 

 

Комисия по здравеопазване, младежта и спорта –17.03.2020 г. от 13.00 часа 

 

Комисия по социална политика, трудова заетост и етнодемографски 

въпроси -17.03.2020 г. от 14.00 часа 

 

Комисия по устройство на територията, благоустрояване, комунални 

дейности и екология – 17.03.2020 г. от 15.00 часа 

 

Комисия по транспорт, законност,  обществен ред, сигурност и граждански 

права -17.03.2020 г. от 16.00 часа 

 

 
Материали за  обсъждане : 

 

1. Предложение относно приемане на бюджетната прогноза за периода 2021-

2023 г. на постъпленията от местни приходи и на разходите за местни дейности на 

община Червен бряг. 

Докл.: Кметът на общината и всички постоянни комисии 

2. Информация относно изготвени, внесени, одобрени и в процес на изпълнение 

проекти на Община Червен бряг.(изпълнение на реш. № 232/25.04.2016г. ; реш. № 

279/27.06.2016г.; реш.№ 988/26.06.2018г. и № 1021/30.07.2018г.) 

Докл.: Кметът на общината и всички постоянни комисии 

3.Информация относно потенциално опасни обекти на територията на община 

Червен бряг и планираните мерки от общинското ръководство   за защита на 

населението от аварии и  стихийни бедствия. 

Докл.: Кметът на общината и  всички комисии 



4.Годишен доклад за дейността по вътрешен одит в Община Червен бряг за 

периода 01.01.2019 г.-31.12.2019 г. 

Докл.: Кметът на общината и  всички комисии 

 5.Стратегически план за одитните ангажименти за периода 2020-2022 год. 

Годишен план за одитните ангажименти през 2020 год. на вътрешния одитор в Община 

Червен бряг. 

Докл.: Кметът на общината и  всички комисии 

6.Предложение относно приемане на проект на  Наредба за изменение  и 

допълнение на Наредба за отпускане и изплащане  на еднократни  парични помощи за 

стимулиране раждането и отглеждането на деца  от община Червен бряг (приета с 

решение № 598/25.05.2017 г.) 

Докл.: Обществен съвет по социално подпомагане при Общински съвет 

Червен бряг и  всички комисии 

Предложение относно приемане на Наредба за отпускане на еднократна 

финансова помощ за насърчаване на раждаемостта и отглеждането на деца на 

територията на община Червен бряг. 

  Докл.: Общински съветник Петко Петков и всички постоянни комисии 

7.Предложение относно изменение и допълнение на Решение № 999 от 

26.06.2018 г., т.1, първо тире „Срок за погасяване“ на  Общински съвет –Червен бряг, за 

удължаване срока за погасяване на кредит към „Фонда  за органите на местно 

самоуправление в България - ФЛАГ“ ЕАД, сключен съгласно  Договор № 

1023/17.10.2018 г. 

Докл.: Кметът на общината и всички постоянни комисии 

8. Предложение относно  договор за кредит № 3827.0419/09.04.2019 г. с 

Търговска банка „Д“ АД гр. София. 

Докл.: Кметът на общината и всички постоянни комисии 

9.Предложение относно издаване на Запис на заповед от Кмета на Община 

Червен бряг в полза на Държавен фонд „Земеделие“, обезпечаващ авансово плащане за 

2020 г. по подмярка19.4 „Текущи разходи и популяризиране на стратегия за Водено от 

общностите местно развитие“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 

2014 – 2020 г. във връзка с Решение № РД 09-607/02.07.2018 г.  на МЗХГ и подписано 

Споразумение № РД 50-50/02.07.2018 г. между СНЦ „МИГ Карлуковски карст – Червен 

бряг – Искър“ и ПРСР 2014 – 2020 г., ОПРЧР 2014 – 2020 г., ОПНОИР 2014 – 2020 г. и 

ОПИК 2014 – 2020 г. за бенефициенти от двете общини, за изпълнение на стратегия за 

Водено от общностите местно развитие  (СВОМР) на територията на общините Червен 

бряг и Искър по подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за 

Водено от общностите местно развитие“ на мярка 19 „Водено от общностите местно 

развитие“, ПРСР 2014 – 2020 г. 

Докл.: Кметът на общината и всички постоянни комисии 

10.Предложение относно приемане на годишен финансов отчет  за 2019 г. на 

спортните клубове на територията на община Червен бряг, информация за дейността им 

през 2019 г. и   разпределяне на  субсидията за 2020 г. 

Докл.: Кметът на община Червен бряг и Комисия по здравеопазване, 

младежта и спорта 

11.Предложение относно отпускане финансова помощ на граждани. 

Докл.: Кметът на  община Червен бряг, Комисия по социална политика, 

трудова заетост и етнодемографски въпроси и Комисия по 

здравеопазване, младежта и спорта. 



12.Предложение относно финансово подпомагане на нуждаещите се за 

извършване на дейности по асистирана репродукция при лица с безплодие, лечимо 

преди всичко с методите на арт. 

Докл.:Комисия по здравеопазване, младежта и спорта. 

13. Годишен финансов отчет за 2019 г.  на читалищата на територията на община 

Червен бряг,  информация за дейността през 2019 г. и за разпределението на  

субсидията за 2020 г. 

Докл.: Кметът на община Червен бряг и Комисия по образование, култура 

и вероизповедания 

 14. Отчет на МКБППМН за  2019 г. 

Докл.: Кметът на община Червен бряг,  Комисия по образование, култура 

и вероизповедания и Комисия по здравеопазване, младежта и спорта 

 15. Информация за прилагане на системата на делегираните бюджети в учебните 

и детски заведения на Община Червен бряг за 2020 година. 

Докл.: Кметът на община Червен бряг, Комисия по образование, култура 

и вероизповедания и Комисия по финансово  стопанска политика и 

бюджет  

          16. Предложение относно приемане на Отчет за 2019 г. на Плана за действие на 

Община Червен бряг в изпълнение на Стратегията на област Плевен за интегриране на 

българските граждани от ромски произход и други граждани в уязвимо социално 

положение, живеещи в сходна с ромите ситуация /2017 г.-2020 г./ 

Докл.: Кметът на община Червен бряг и Комисия по социална политика,  

трудова заетост и етнодемографски  въпроси 

17.Предложение относно класификация на общинските жилища, отчет на 

комисията по жилищно настаняване, жилища нуждаещи се от  ремонт. 

Докл.:Кметът на общината и Комисия по общинска собственост, 

земеделие, гори и водно стопанство 

18.Предложение относно  промени в  организация на движение в участъци от 

улици  на територията на община Червен бряг. 

Докл.: Кметът на община Червен бряг и  Комисия по транспорт, 

законност, обществен ред, сигурност и граждански права 

19.Информация за таксиметровите  превози и регламентирането им в 

съответствие със закона за трансопрта. 

  Докл.: Кметът на общината и Комисия по транспорт, законност,  

  обществен ред, сигурност и граждански права 

20. Предложение относно именуване на улица в гр. Червен бряг. 

Докл.: Кметът на община Червен бряг и Комисия по устройство на 

територията, благоустрояване, комунални дейности и екология 

21.Предложение относно кандидатстване на община Червен бряг по процедура 

за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP001-2.003 „Енергийна 

ефективност в периферните райони-3” на приоритетна ос 2 „Подкрепа за енергийна 

ефективност в опорни центрове в периферните райони” на Оперативната програма 

„Региони в растеж” 2014-2020 (ОПРР 2014-2020) 

Докл.: Кметът на общината и Комисия по инвестиционна политика, 

европейски проекти и информационни технологии 

 22.Предложение относно кандидатстване на Община Червен бряг пред Фонд 

„Социална закрила“ към МТСП с проектно предложение с наименование „Ремонт на 

материалната база на Общинскисоциални услуги-ДСП-Червен бряг“. 

Докл.: Кметът на общината и Комисия по инвестиционна политика, 

европейски проекти и информационни технологии 



23.Обзор на състоянието и тенденциите в развитието на пазара на труда през 

2019 година на  Дирекция „Бюро по  труда“- гр. Червен бряг 

Докл.: Директор „БТ“ – Червен бряг и  Комисия по социална политика, 

трудова заетост и етнодемографски въпроси 

24. Предложение относно продажба на общинско жилище, находящо се в парцел 

ІІ-747, кв. 46а, бл. 4, вх. А, ет. 1, ап. № 2, с. Телиш, община Червен бряг. 

Докл.:Кметът на общината и Комисия по общинска собственост, 

земеделие, гори и водно стопанство 

25. Предложение оносно  приемане на пазарна оценка и продажба на поземлен 

имот частна общинска собственост с идентификатор 80501.805.375, с площ 653 кв. м., 

трайно предназначение на територията - урбанизирана, начин на трайно ползване – 

ниско застрояване(до 10м) по КК и КР на гр. Червен бряг, с АОС 2435/28.02.2020 г.  

Докл.:Кметът на общината и Комисия по общинска собственост, 

земеделие, гори и водно стопанство 

26. Предложение оносно  допълване на годишната програма за управление и 

разпореждане с имоти - общинска собственост в Община Червен бряг през 2020 година, 

приемане на пазарна оценка и продажба на недвижим имот - частна общинска 

собственост на собственика на парцел с придаваеми части по ПРЗ/неуредени регулачни 

сметки, находящ се в гр. Койнаре, община Червен бряг 

Докл.:Кметът на общината и Комисия по общинска собственост, 

земеделие, гори и водно стопанство 

27.Ежемесечен отчет на  общинските дружества 

- „МБАЛ Червен бряг“ ЕООД  

-„Медицински център“ ЕООД  

- „Хърхов“ ЕООД 

Докл.: Управителите на  общински дружества, Комисия по финансово 

стопанска политика и  бюджет и Комисия по  здравеопазване, младежта и 

спорта 

 

 

ПЕТЬО КОСТОВ 

Председател на Общински съвет- Червен бряг 

 

Прикачени  файлове с пълния текст на обсъждани  материали: 


