
 

СЪОБЩЕНИЕ 

 

 

На 27.07.2022 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.Отчет за дейността на Общински съвет-Червен бряг за периода 01.01.2022 г.-

30.06.2022 г. 

Докл.: Председателят на Общинския съвет и всички  комисии 

2.Предложение относно приемане уточнения план , отчета на бюджета и отчет-

сметка  ТБО на Община Червен бряг за 2021 г. 

Докл.: Кметът на общината и всички  комисии 

3.Предложение относно приемане на годишен отчет за състоянието на 

общинския дълг за 2021 г. и намерения за поемане през 2022 г. 

Докл.: Кметът на общината и всички  комисии 

4. Предложение относно актуализация на бюджета и на капиталовата програма 

на община Червен бряг за 2022 г. 

Докл.: Кметът на общината и всички  комисии 

5.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  комисии 

6.Предложение относно  приемане на нова „Програма за управление на  

отпадъците на община Червен бряг за периода 2021-2028 г.“ 

Докл.: Кметът на общината и всички  комисии 

 7. Предложение относно  приемане на  нова „Програма за опазване на околната 

среда  на община Червен бряг за периода 2021 -2028 г.“ 

Докл.: Кметът на общината и всички  комисии 

8. Преразглеждане на  решение № 643/29.06.2022 г. на Общински съвет Червен 

бряг върнато за ново обсъждане от Кмета на община Червен бряг.  

Докл.: Кметът на общината и всички  комисии 

 9. Предложение относно община Червен бряг да сключи договор за кредит с 

„Фонд за органите на местното самоуправление в България – ФЛАГ“ ЕАД, по силата на 

който да поеме краткосрочен общински дълг с цел реализацията  на проект: „По-добра 

свързаност на Александрия и Червен бряг до ТЕN-Т“ по договор за БФП № 36108 г., 

финансиран от  Програма „Интеррег V-А“ Румъния- България 2014-2020. 

Докл.: Кметът на общината и всички  комисии 

10.Предложение за включване на общински детски градини и  училища  в 

Списъка на средищните детски градини  и училища за учебната 2022/2023 г. 

Докл.: Кметът на общината и Комисия по образование, култура и 

вероизповедания 

11.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 второто тримесечие на 2022 година. 



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

и бюджет  

12. 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 

13. 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 поземлен имот частна общинска 

собственост, находящ се в с. Телиш, представляващ Урегулиран поземлен имот  IX - 49 

с площ от 815 кв. м. в  кв. 3 по плана на с. Телиш от 1999 г, отреден за жилищно 

строителство с издаден АОС № 2721/07.07.2022 г. 

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

земеделие, гори и водно стопанство 

14.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 поземлен имот частна общинска 

собственост, находящ се в с. Телиш, представляващ Урегулиран поземлен имот  XV -

888 с площ от 480 кв. м. в  кв. 55 по плана на с. Телиш от 1999 г, отреден за жилищно 

строителство с издаден АОС 2684/15.06.2022 г. 

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

земеделие, гори и водно стопанство 

 15.Предложение относно Отдаване под наем на общински недвижими имоти, 

представляващи:  

- Площадка за поставяне на павилион за продажба на закуски с площ 30.51 кв. м., 

в това число: търговска част от 18.79 кв.м. и склад с размери 11.72 кв.м. 

находяща се в гр. Червен бряг, с административен адрес ул. „Отец Паисий“ № 37 

в сградата на ОУ „Христо Смирненски“ /ПИ 80501.806.43/, УПИ I, кв. 148 по 

КККР на гр. Червен бряг, за срок от 5 години; 

- Площадка за поставяне на павилион за продажба на закуски с площ 23.50 кв. м., 

находяща се в кв. 148 по плана на гр. Червен бряг, в тревната площ на ъгъла на 

улиците „Отец Паисий“ и ул. „Тулча“ до входа на ОУ „Христо Смирненски“ за 

срок от 5 години; 

- Площадка № 35 за поставяне на кафе – павилион с площ 74.52 кв. м. в това 

число търговска площ – 52.80 кв.м., склад – 18.48 кв. м. и тоалетна в размер на 

3.24 кв.м. , находяща се в гр. Червен бряг, площад „Голеж“, за срок от 10 години 

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

земеделие, гори и водно стопанство 

16. Предложение относно отдаване под наем на общински недвижим имот, 

представляващ обособено помещение с площ 3.42 кв. м., предназначено за поставяне на 

устройство АТМ, част от помещение на Център за административно обслужване, 

находящо се на партерен етаж в сградата Общинска администрация за срок от 5 /пет/ 

години. 

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

земеделие, гори и водно стопанство 

17. 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 представляващ 355 кв. м. в идеална част от Поземлен имот XI–483, целият 

от 1140 кв. м. /придаваема част към имот пл. № 483 с площ от 785 кв. м./,  находящ се в 



с. Реселец, ул. „ДЗС Комуна“ № 27 в кв. 69 по плана на селото на собствениците  на 

останалите идеални части от парцела. 

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

земеделие, гори и водно стопанство 

 18. 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. „Отец Паисий“ № 4А, кв.151 

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

земеделие, гори и водно стопанство 

19.Предложение относно продажба на недвижим  имот – частна общинска 

собственост, представляващ самостоятелен обект в сграда /апартамент/ с 

идентификатор 80501.804.107.1.19 с площ 40,87 кв. м. и избено помещение с площ 5.00 

кв. м. с адрес: град Червен бряг, ул. „Цар Калоян“ № 33, вх. Б, ет. 5, ап. 19, актуван с 

АОС № 2377/22.10.2018 г. 

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

земеделие, гори и водно стопанство 

20.Предложение относно отпускане на парични награди на изявени състезатели 

за постигнати призови класирания на международни състезания. 

Докл.: Кметът на общината, Комисия по Здравеопазване, младежта и 

спорта и Комисия по финансово стопанска политика и бюджет 

21.Предложение относно реконструкция на съществуващ паметник в 

централната част на с.Девенци, като паметник на загиналите военнослужещи жители на 

селото във войните, водени от българската държава. 

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

благоустрояване, комунални дейности и екология и Комисия по 

образование, култура и вероизповедания 
22.Отговор на питане. 

 

 

 

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 30 юли 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 : 


