
 

С Ъ О Б Щ Е Н И Е 

 

На  24 и 25 януари   2023  година  в  заседателната зала на  VІ етаж в сградата  на 

Общинска администрация,  ще се проведат  заседания на постоянните комисии при 

Общински съвет Червен бряг: 

 

 

Комисия по инвестиционна политика, европейски проекти и информационни 

технологии-24.01.2023 г. от 12.00 часа 

 

Комисия по финансово стопанска политика и  бюджет–24.01.2023 г. от 13.00 часа 

 

Комисия по образование, култура и  вероизповедания –24.01.2023 г. от 15.00 часа 

 

Комисия по устройство на територията, благоустрояване, комунални дейности и 

екология – 25.01.2023 г. от 11.00 часа 

 

Комисия по здравеопазване, младежта и спорта –25.01.2023 г. от 12.00 часа 

 

Комисия по социална политика, трудова заетост и етнодемографски въпроси -

25.01.2023 г. от 13.00 часа 

 

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

25.01.2023 г. от 15.00 часа 

 

Комисия по общинска собственост, земеделие, гори и водно стопанство –25.01.2023 г. 

от 16.00 часа 

 

Материали за  обсъждане : 

 

1.Отчет за дейността на Общински съвет Червен бряг за периода 01.07.2022 г.-

31.12.2022 г. 

Докл.: Председателят на Общинския съвет и всички постоянни комисии 

2.Предложение за приемане на план за заседанията на Общински съвет Червен 

бряг  през 2023 година. 

Докл.: Председателят на Общинския съвет и всички постоянни комисии 

3. 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.,  № 1021/30.07.2018г., № 1270/23.04.2019 г.) 

Докл.: Кметът на общината и всички постоянни комисии 

 4.Предложение относно откриване процедура за провеждане на конкурс за 

възлагане управлението на „Многопрофилна болница за активно лечение-Червен 

бряг“ЕООД 

Докл.: Кметът на общината и всички постоянни комисии 

5. Предложение относно кандидатстване на Община Червен бряг с проектно 

предложение за СУ „Д-р Петър Берон“ гр. Червен бряг по Национален план за 

възстановяване и устойчивост, Компонент 1: Образование и умения, Инвестиция 2 

(C1.I2): Модернизация на образователна инфраструктура, Дейност 1: Придобиване на 

цялостен обновен облик на образователните институции. 



Докл.: Кметът на общината и всички постоянни комисии 

6. Предложение относно кандидатстване на Община Червен бряг с проектно 

предложение за СУ „Христо Смирненски“ гр. Койнаре по Национален план за 

възстановяване и устойчивост, Компонент 1: Образование и умения, Инвестиция 2 

(C1.I2): Модернизация на образователна инфраструктура, Дейност 1: Придобиване на 

цялостен обновен облик на образователните институции. 

Докл.: Кметът на общината и всички постоянни комисии 

7. Предложение относно кандидатстване на Община Червен бряг с проектно 

предложение за ДГ „Зора“ гр. Червен бряг по Национален план за възстановяване и 

устойчивост, Компонент 1: Образование и умения, Инвестиция 2 (C1.I2): 

Модернизация на образователна инфраструктура, Дейност 1: Придобиване на цялостен 

обновен облик на образователните институции. 

Докл.: Кметът на общината и всички постоянни комисии 

8. Предложение относно кандидатстване на Община Червен бряг с проектно 

предложение за ДГ „Бодра смяна“ гр. Червен бряг по Национален план за 

възстановяване и устойчивост, Компонент 1: Образование и умения, Инвестиция 2 

(C1.I2): Модернизация на образователна инфраструктура, Дейност 1: Придобиване на 

цялостен обновен облик на образователните институции. 

Докл.: Кметът на общината и всички постоянни комисии 

9. Предложение относно кандидатстване на Община Червен бряг с проектно 

предложение за ДГ „Пролет“ гр. Койнаре по Национален план за възстановяване и 

устойчивост, Компонент 1: Образование и умения, Инвестиция 2 (C1.I2): 

Модернизация на образователна инфраструктура, Дейност 1: Придобиване на цялостен 

обновен облик на образователните институции. 

Докл.: Кметът на общината и всички постоянни комисии 

10.Кандидатстване на Община Червен бряг с проектнo предложениe по 

приоритетна ос 2 „Отпадъци“  на  Оперативна програма „Околна среда 2021-2027 г.”  за 

„Изграждане на Инсталация за компостиране на „зелени отпадъци“ и/или 

биоразградими отпадъци в община Червен бряг с предвидена бъдеща площадка за 

третиране на строителни отпадъци“. 

Докл.: Кметът на общината и всички постоянни комисии 

11.Предложение относно предоставяне на субсидия за отоплителен сезон на 

МБАЛ- Червен бряг“ ЕООД от бюджета на Община Червен бряг   за 2023 г.                    

  Докл.: Кметът на общината и всички постоянни комисии 

12.Предложение относно предоставяне на субсидия за отоплителен сезон на 

„Медицински център Червен бряг“ ЕООД от бюджета на Община Червен бряг    за 2023 

г.                    

Докл.: Кметът на общината и всички постоянни комисии 

13.Информация, резултати и анализ относно изпълнение на т. ІV  

от решение № 615 от 30.05.2022 г. (относно приемане на обекти от местна 

инфраструктура) 

Докл.: Кметът на община Червен бряг , Комисия по общинска 

собственост, земеделие, гори и водно стопанство и  Комисия по 

устройство на територията, благоустрояване, комунални дейности и 

екология 

(по предл. от  общински съветник Цветомил Кръстев) 

14.Предложение относно отпускане финансова помощ на граждани. 

Докл.: Кметът на общината, Комисия по социална политика, трудова 

заетост и етнодемографски въпроси и  комисия по здравеопазване, 

младежта и спорта 



15.Заявление  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 

16. Отчет за извършените разходи за командировки от Председателя на 

общинския съвет и Кмета на общината и Справка за изминатите километри на 

служебните автомобили на Община Червен бряг за четвърто тримесечие на 2022 г. 

Докл.: Кметът на общината и Комисия  по финансово стопанска политика 

и бюджет  

17. Становище от Общо събрание  проведено от 5.01.2023 г. и становище на 

синдикални организации към  КТ „Подкрепа“ и СБУ към КНСБ в СУ „Д-р Петър 

Берон“ – гр. Червен бряг относно сигнал за дейността на  директора  на училището. 

Докл.: Комисия по образование, култура и вероизповедания, Комисия по 

устройство на територията, благоустрояване, комунални дейности и 

екология 

Заявление от сдружение  „Хайде  на хорото“ 

 18.Уведомително писмо  от Кмета на общината относно извършена проверка на 

общински имот-  постройка и гараж на ул. „Ст. Караджа“ 8(бивша сграда на Банка 

ДСК)  и предложение  за  неотложен ремонт на стойност 17 971, 87 лв. 

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

територията, благоустрояване, комунални дейности и екология 

 и  Комисия  по финансово стопанска политика и бюджет  

19.Предложение относно допускане изработването на Подробен устройствен 

план (ПУП) на гр.Червен бряг за промяна предназначението на ПИ 80501.501.5 по КК и 

КР за землището на гр.Червен бряг 

Докл.: Кметът на общината и Комисия  по устройство на територията, 

благоустрояване, комунални дейности и екология 

 20. Предложение относно отдаване под наем за временно и възмездно  ползване  

на общински недвижим имот, находящ се в „МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР-ЧЕРВЕН 

БРЯГ“ ЕООД  гр. Червен бряг, за осъществяване на консултация и медицинска помощ 

на населението. 

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

собственост, земеделие, гори и водно стопанство 

21. Предложение относно учредяване на временно и безвъзмездно право на 

управление и стопанисване върху част от обект - публична общинска собственост, 

представляващ 14 /четиринадесет/  броя помещения с обща площ 232,61 кв. м. съгласно 

Приложение 1, находящи се в сграда с идентификатор 80501.805.393.2 по КККР на гр. 

Червен бряг с площ 1045 кв. м. в имот с идентификатор 80501.805.393 по КККР на гр. 

Червен бряг с площ 30 322 кв. м., с адрес : гр. Червен бряг, ул. „Яне Сандански“ № 61, 

съгл. АОС 1619/18.01.2011 г.   

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

собственост, земеделие, гори и водно стопанство 

 22.Предложение от  Младежки клуб „Буден град Червен бряг“ към Сдружение 

„Будна община Червен бряг“ за  възобновяване на междуучилищните спортни турнири 

по  Футбол, Волейбол , Баскетбол, Тенис на маса и Шахмат. 

Докл.: Комисия по здравеопазване, младежта и спорта и  Комисия по 

образование, култура и вероизповедания 

23.Анализ за дейността на Районна служба „Пожарна безопасност и защита на 

населението“- гр. Червен бряг през 2022 година. 



  Докл.: Началник РСПБЗН и Комисия по транспорт, законност,  

   обществен ред, сигурност и граждански права 

24.Анализ относно   работата на Районно управление  - Червен бряг през 

периода от 01.01.2022 до 31.12.2022 година. 

Докл. : Началник Районно управление   и Комисия по транспорт, 

законност,  обществен ред, сигурност и граждански права 

25.Ежемесечен отчет „Хърхов“  ЕООД. 

Докл.: Прокурист на  „Хърхов“ ЕООД и Комисия  по финансово 

стопанска политика и бюджет 

 

 
 

 

ПЕТЬО КОСТОВ 

Председател на Общински съвет- Червен бряг 

 

Прикачени  файлове с пълния текст на обсъждани  материали: 


