
 

С Ъ О Б Щ Е Н И Е 

 

На  12 и 13 декември   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 общинска собственост, земеделие, гори и водно стопанство –12.12.2022 г. 

от 11.00 часа 

 

Комисия по инвестиционна политика, европейски проекти и информационни 

технологии-12.12.2022 г. от 13.00 часа 

 

Комисия по образование, култура и  вероизповедания –12.12.2022 г. от 14.00 часа 

 

Комисия по финансово стопанска политика и  бюджет–12.12.2022 г. от 15.00 часа 

 

Комисия по устройство на територията, благоустрояване, комунални дейности и 

екология – 13.12.2022 г. от 11.00 часа 

 

Комисия по здравеопазване, младежта и спорта –13.12.2022 г. от 12.00 часа 

 

Комисия по социална политика, трудова заетост и етнодемографски въпроси -

13.12.2022 г. от 13.00 часа 

 

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

13.12.2022 г. от 15.00 часа 

 

 

Материали за  обсъждане : 

 

1.Предложение относно приемане на план – сметка за приходите и разходите от 

такса битови отпадъци за 2023 година.  

Докл.: Кметът на общината и всички постоянни комисии 

2.Отчет за постъпилите суми от глоби и санкции във връзка с нарушенията та 

територията на община Червен бряг , в изпълнение на приетите Наредби през периода  

м. ноември 2021 г. – м. октомври 2022 г. 

Докл.: Кметът на общината и всички постоянни комисии 

3.Информация относно водените от общината съдебни дела . /Съгл. Решение 

№164/26.06.2020 г./ 

Докл.: Кметът на общината и всички постоянни комисии 

4.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 

5.Годишен план за дейността на звеното за вътрешен одит в Община Червен 

бряг за 2022 г. и Стратегически план за одитните ангажименти за периода 2022-2-24 г. 

Докл.: Кметът на общината и всички  комисии 

6.Предложение относно кандидатстване на Община Червен бряг с проектно 

предложение по процедура чрез подбор на проектни предложения с един краен срок за 



кандидатстване BG05SFPR002-2.003 „Бъдеще за децата“ по Програма „Развитие на 

човешките ресурси“ 2021-2027 

Докл.: Кметът на общината и всички  комисии 

7.Предложение относно кандидатстване на Община Червен бряг с проектно 

предложение по  процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова 

помощ BG05SFPR002-2.002 „Укрепване на общинския капацитет” по Програма 

„Развитие на човешките ресурси“ 2021-2027 

Докл.: Кметът на общината и всички  комисии 

8.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 

9.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 

   10.Предложение относно безвъзмездно право на управление и стопанисване на 

помещения, находящи се в сграда Здравна служба – с. Горник, на първия етаж, 

представляващи – читалня; две стаи за хранилище, коридор и сервизно помещение, 

съгл. Акт № 207/29.09.2000 г. - публична общинска собственост, находящи се в кв. 21, 

парцел VІ, пл. 362 по плана на с. Горник, за нуждите и правилното функциониране 

дейността на Народното читалище. 

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

земеделие, гори и водно стопанство 

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

на  общински недвижим имот - помещения, представляващи лекарски кабинети № 8 и 

№ 9, част от чакалнята и санитарен възел с площ 30,00 кв. м. , находящ се на ІІ етаж в 

Здравна служба – гр. Койнаре, за осъществяване на консултация и медицинска помощ 

на населението, съгл. АОС № 134/05.10.1998 г.  

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

земеделие, гори и водно стопанство 

12.Предложение относно учредяване на възмездно, отстъпено право на строеж 

за изграждане на трансформаторен пост.  

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

земеделие, гори и водно стопанство 

13.Предложение относно учредяване на възмездно, безсрочно отстъпено право 

на строеж върху допълнителни 6  кв. м. към разрешени 18 кв. м.  за изграждане на 

Гаражна клетка от 24 кв. м.  върху имот - частна общинска собственост, представляващ 

УПИ II-242  в кв. 61 по ПРЗ на с. Рупци. 

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

земеделие, гори и водно стопанство 

14. Предложение относно отдаване под наем на общински недвижими имоти, 

представляващи магазини № 3.8 и № 3.9 за срок от 10 /десет/ години, находящи се на 

територията на Общински пазар гр. Червен бряг. 

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

земеделие, гори и водно стопанство 

15.Предложение относно приемане правила за избор на регистриран одитор  за 

заверка на годишния финансов отчет на общинско публично предприятие МБАЛ. 

(  предложение от управителя на „МБАЛ Червен бряг“ ЕООД.) 



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

финансово стопанска политика и бюджет 

16. Писмо  от група „Денс аеробика“ във връзка със събирането на такси от НЧ 

„Н.Й.Вапцаров 1908“- Червен бряг -справки  за съставите които  функционират към 

читалищата и  събрания членски внос. 

ЗА: Комисия  по образование, култура и вероизповедания 

 17. Ежемесечен отчет „Хърхов“ ЕООД. 

 Докл.: Управителят на „Хърхов“ ЕООД  и комисия ФСПБ 

 
 

 

ПЕТЬО КОСТОВ 

Председател на Общински съвет- Червен бряг 

 

Прикачени  файлове с пълния текст на обсъждани  материали: 


