
 

СЪОБЩЕНИЕ 

 

На 26.01.2022 година  /сряда/ от 9.30 часа в Ритуалната зала на Община Червен 

бряг- Народно читалище “Н. Й. Вапцаров 1908”, гр. Червен бряг ще се проведе 

заседание на Общинския съвет  при следния  проект за  

 

Д Н Е В Е Н    Р Е Д: 

 

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

населението“- гр. Червен бряг през 2021 година. 

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

  обществен ред, сигурност и граждански права 

2.Анализ относно   работата на Районно управление  - Червен бряг през периода 

от 01.01.2021 до 31.12.2021 година. 

Докл. : Началник Районно управление   и Комисия по транспорт, 

законност,  обществен ред, сигурност и граждански права 

3.Предложение относно  предсрочно прекратяване на правомощията на 

Председателя на Общински съвет- Червен бряг Петьо Веселинов Костов 

  Докл.: общински съветници от група ДБГ и всички комисии 

4.Отчет за дейността на Общински съвет Червен бряг за периода 01.07.2021 г.-

31.12.2021 г. 

Докл.: Председателят на Общинския съвет и всички постоянни комисии 

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

бряг  през 2022 година. 

Докл.: Председателят на Общинския съвет и всички постоянни комисии 

6. 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 

 7.Информация за изпълнение на Годишната програма за управление и 

разпореждане с имотите – общинска собственост в община Червен бряг за 2021 г. 

Докл.: Кметът на общината и всички постоянни комисии 

8. Предложение относно приемане на Годишна програма за управление и 

разпореждане с имоти – общинска собственост в Община Червен бряг за 2022 година. 

Докл.: Кметът на общината и всички постоянни комисии 

9.Предложение относно класификация и състояние на общинските жилища за 

2022 г. Отчет на комисията по жилищно настаняване за 2021 г. 

Докл.: Кметът на общината и всички постоянни комисии 

10. 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 2021 г. 

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

и бюджет  

11.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 



12.Предложение от ръководителя на проект „Мобилни здравно- социални услуги 

за възрастни хора и  лица с увреждания в домашна среда“ за предоставяне на 5000лв.  

Докл.: Ръководителят на проекта, Комисия по финансово стопанска 

политика и  бюджет и Комисия по  здравеопазване, младежта и спорта 

13. Предложение относно одобряване на проект за изменение на Общ 

устройствен план (ОУП) на гр. Червен бряг. 

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

благоустрояване, комунални дейности и екология 

14.Предложение относно допускане изработване на проект за Подробен 

устройствен план – парцеларен план (ПУП-ПП) на техническата инфраструктура – 

довеждащ водопровод и електропровод за захранване на ПИ 80501.922.423 

Кметът на общината и Комисия по устройство на територията, 

благоустрояване, комунални дейности и екология 

15. Предложение относно приемане на пазарни оценки и продажба на 

недвижими имоти – частна общинска собственост, представляващи: 

1.Самостоятелен обект в сграда /апартамент/ с идентификатор 80501.805.411.2.2 

с площ 60,14 кв. с прилежащи части: маза № 2 с площ 5.60 кв. м. и 2,592 % идеални 

части от общите части на цялата сграда с адрес: град Червен бряг, ж.к. „Победа“, бл. 

6/70, вх. А, ет. 1, ап. 2, актуван с АОС № 2449/21.04.2020 г. 

2.Самостоятелен обект в сграда /апартамент/ с идентификатор 80501.805.411.2.5 

с площ 60,14 кв. с прилежащи части: маза № 5 с площ 4,75 кв. м. и 2,729 % идеални 

части от общите части на цялата сграда с адрес: град Червен бряг, ж.к. „Победа“, бл. 

6/70, вх. А, ет. 2, ап. 5, актуван с АОС № 2452/21.04.2020 г. 

3.Самостоятелен обект в сграда /апартамент/ с идентификатор 80501.805.411.2.7 

с площ 69,06 кв. с прилежащи части: маза № 7 с площ 4,75 кв.м. и 2,883 % идеални 

части от общите части на цялата сграда с адрес: град Червен бряг, ж.к. „Победа“, бл. 

6/70, вх. А, ет. 3, ап. 7, актуван с АОС № 2454/21.04.2020 г. 

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

земеделие, гори и водно стопанство 

16.Предложение относно допускане изменение на кадастрален план и 

изработване на проект за изменение на Подробен устройствен план (ПУП) на с. Телиш 

в изпълнение на Решение 507/17.12.2021г. на ОбС – Червен бряг 

Докл.: Кметът на общината и всички постоянни комисии 

17.Предложение относно инвестиционно намерение с вх. № 38-00-40/13.01.2022 

г. от „Сънрайс Ино“ ООД с БУЛСТАТ 206778985 за изграждане на фотоволтаична 

електроцентрала (ФЕЦ) с прогнозна мощност от 76 МВт с цел производство на 

електроенергия от възобновяеми енергийни източници. 

Докл.: Кметът на общината и всички постоянни комисии 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



18.Предложение относно прехвъляне на собствеността на лек автомобил Рено 

„Еспейс” с рег. № ЕН 1883 ВТ от Център за обществена подкрепа към Община Червен 

бряг. 

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

земеделие, гори и водно стопанство 

 

 

 

Предвид  обявената извънредна епидемична  обстановка в Република България,  в 

залата няма да бъдат допускани  лица извън членовете на  общинския съвет и  

ангажираните  служебно лица . Заседанието ще се излъчва  на официалния сайт на 

Община Червен бряг в сектор Общински съвет , в меню „На живо“, ще се предава 

пряко  по местния радиовъзел и ще бъде излъчено по КТ ЕТА на другия ден, и 

повторение в събота 29 януари 2022 година. 

 

 

 

ПЕТЬО КОСТОВ 

Председател на Общински съвет- Червен бряг 

 

 

Прикачени файлове  с пълния текст на обсъжданите  материали  

 

Прикачен файл с предложения от постоянни комисии : 


