
 

С Ъ О Б Щ Е Н И Е 

 

На  13 октомври   2022  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-13.10.2022 г. от 10.00 часа 

 

Комисия по устройство на територията, благоустрояване, комунални дейности и 

екология – 13.10.2022 г. от 11.00 часа 

 

Комисия по здравеопазване, младежта и спорта –13.10.2022 г. от 12.00 часа 

 

Комисия по социална политика, трудова заетост и етнодемографски въпроси -

13.10.2022 г. от 12.00 часа 

 

Комисия по образование, култура и  вероизповедания –13.10.2022 г. от 13.00 часа 

 

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

13.10.2022 г. от 14.00 часа 

 

Комисия по общинска собственост, земеделие, гори и водно стопанство –13.10.2022 г. 

от 15.00 часа 

 

Комисия по финансово стопанска политика и  бюджет–13.10.2022 г. от 16.00 часа 

 

 

Материали за  обсъждане : 

 

1.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 

2. Предложение относно  провеждане на процедура за възлагане на обществен 

превоз на пътници по утвърдени маршрутни разписания от общинската, областната и 

републиканската транспортни схеми от квотата на община Червен бряг. 

 Докл.: Кметът на общината и всички  комисии 

3. Предложение относно  определяне  на максималния брой на таксиметровите 

автмобили извършващи дейност на територията на община Червен бряг, определяне на 

минимални и максимални цени за таксиметров превоз на пътници  за един километър 

пробег за 2023 година. 

Докл.: Кметът на общината и всички  комисии 

4.Годишен доклад по наблюдението и контрола при прилагането на общия 

устройствен план на Община Червен бряг за 2021 година 

Докл.: Кметът на общината и всички постоянни комисии 

5.Разглеждане на Заповед №РД-29-27 от 05.10.2022 година на Областния 

управител на област Плевен  с която  връща за ново обсъждане решение 

№708/21.09.2022 г. на Общински съвет Червен бряг. 



Докл.: Председател Общински съвет и всички комисии 

6.Отчет за извършените разходи за командировки от Председателя на общински 

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

автомобили на Община Червен бряг за третото тримесечие на 2022 година. 

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

и бюджет  

7. 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 

8.Предложение относно разрешаване създаването на Подробен устройствен план 

– План за застрояване (ПУП-ПЗ) по постъпило заявление с вх. № 44-М-342/15.07.2022г 

от Марияна Колева с адрес: град София, ул. …, като един от собствениците на ПИ 

20383.257.5 и ПИ 20383.257.6, разположени в местност „Велчов градеж“ по 

действащата Кадастрална карта за землището на с.Девенци, непосредствено 

прилежащи до границата на урбанизираната територия на населеното място. 

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

благоустрояване, комунални дейности и екология 

9. Предложение относно допълване на годишната програма за управление и 

разпореждане с имоти-общинска собственост в Община Червен бряг през 2022 година, 

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

собственост, находящ се в гр. Койнаре, ул. „Сергей Румянцев“ № 34, представляващ 

Поземлен имот ІХ-542 с площ от 855 кв.м., кв.42 по плана на гр. Койнаре, отреден за 

жилищно строителство. 

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

земеделие, гори и водно стопанство 

 10. Предложение относно допълване на годишната програма за управление и 

разпореждане с имоти-общинска собственост в Община Червен бряг през 2022 година, 

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

собственост, находящ се в гр. Койнаре, ул. „Сергей Румянцев“ № 34 А, представляващ 

Поземлен имот Х-541 с площ от 775 кв.м., кв.42 по плана на гр. Койнаре, отреден за 

жилищно строителство. 

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

земеделие, гори и водно стопанство 

11.Ежемесечен отчет на  общинските дружества: 

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: 


