
С Ъ О Б Щ Е Н И Е 
 
На   13, 14 и 15   септември  2021  година  в  Заседателната зала на VІ етаж в сградата на 

Община Червен бряг ,  ще се проведат  заседания на постоянните комисии при 
Общински съвет Червен бряг: 

 
 
Комисия по устройство на територията, благоустрояване, комунални дейности и 

екология – 13.09.2021 г. от 12.00 часа 
 

Комисия по здравеопазване, младежта и спорта –13.09.2021 г. от 13.00 часа 
 
Комисия по социална политика, трудова заетост и етнодемографски въпроси -

13.09.2021 г. от 14.00 часа 
 

Комисия по транспорт, законност,  обществен ред, сигурност и граждански права -
13.09.2021 г. от 15.00 часа 
 

Комисия по инвестиционна политика, европейски проекти и информационни 
технологии-13.09.2021 г. от 16.00 часа 

 
Комисия по образование, култура и  вероизповедания –14.09.2021 г. от 16.00 часа 
 

Комисия по общинска собственост, земеделие, гори и водно стопанство –15.09.2021 г. 
от 14.00 часа 
 

Комисия по финансово стопанска политика и  бюджет–15.09.2021 г. от 15.00 часа 
 

 
Материали за  обсъждане : 

 

1. Информация за текущото изпълнение на бюджета на Община Червен бряг за 
полугодието на  2021г. 

Докл.: Кметът на общината и всички постоянни комисии  
2. Предложение относно Вътрешно компенсаторни промени по бюджета и 

актуализация на капиталовата програма на община  Червен бряг за 2021г. 

Докл.: Кметът на общината и всички постоянни комисии  
3. Предложение относно одобряване на избрана кредитна/финансова институция 

по чл.19 от ЗОД и проектодоговор 
Докл.: Кметът на общината и всички постоянни комисии  

4.Предложение относно кандидатстване на СНЦ „МИГ-Карлуковски карст-

Червен бряг-Искър“ по процедура №BGRDNP001-19.355 по подмярка 19.3 „Подготовка 
и изпълнение на дейности за сътрудничество на местни инициативни групи“ от мярка 

19 „ Водено от общностите местно развитие“, ПРСР 2014-2020г. 
Докл.: Кметът на общината и всички постоянни комисии  

5.Информация относно изготвени, внесени, одобрени и в процес на изпълнение 

проекти на Община Червен бряг. 
Докл.: Кметът на общината и всички постоянни комисии  

6.Предложение относно  приемане на Стратегия за развитие на предучилищното 
и училищното  образование в община Червен бряг (2021 – 2025 г.) и  План за 



реализиране на Стратегията за развитие на предучилищното и училищното  
образование в община Червен бряг през 2021 г. 

Докл.: Кметът на общината и всички постоянни комисии 

7. Информация относно състояние на училищната мрежа и тенденции в 
развитието й през учебната 2021/2022 година. Обхванати деца и ученици в детски 

градини и училища. Готовност на учебните и детските заведения на територията на 
общината за учебната 2021/2022 г. Състояние на здравеопазването в училищата и 
детските градини. 

Докл.: Кметът на община Червен бряг,  Комисия по образование, култура 
и вероизповедания и Комисия по здравеопазване, младежта и спорта 

 8. Предложение относно съществуването на паралелки под минималния брой 
ученици за учебната 2021/2022 г. в училищата на територията на община Червен бряг  

Докл.: Кметът на община Червен бряг и Комисия по образование, култура 

и вероизповедания 
9.Информация относно дейността на Експертен съвет по устройство на 

територията в период от 01.09.2020 год. до 01.09.2021 год. 
Докл.: Кметът на общината и Комисия по устройство на територията, 
благоустрояване, комунални дейности и екология 

10.Информация относно изпълнение и задълженията на Общинска 
администрация по осъществяване на цялостен контрол върху законосъобразността на 

извършващото се строителство, за строежи от четвърта до шеста категория, в 
съответствие с правомощията, вменени по чл.223 от ЗУТ на Кмета и на служителите за 
контрол по строителството в периода от 01.09.2020 г. до 01.09.2021 г.  

Докл.: Кметът на общината и Комисия по устройство на територията, 
благоустрояване, комунални дейности и екология 

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 относно определяне на максималния брой на таксиметровите 
автомобили извършващи дейност на територията на община Червен бряг, определяне 

на минимални  и максимални цени за таксиметрови превоз на пътници за един 
километър пробег за 2022 г. 

Докл.: Кметът на общината, Комисия  по финансово стопанска политика 
и бюджет и Комисия по транспорт, законност, обществен ред, сигурност 
и граждански права 

 13. Предложение относно изтичащи договори за отдаване под наем на 
помещения, предназначени за услуги -  помещения в с.  Глава и с. Бресте. 

Докл.: Кметът на общината и Комисия по общинска собственост,  
земеделие, гори и водно стопанство 

14.Предложение относно молба  с вх. рег. № 14-00-56/12.07.2021 г. и писмо с вх. 

рег. № 14-00-66/07.09.2021 г.на  Централна кооперативна банка  АД, клон Плевен, 
представителство гр. Червен бряг за освобождаване от заплащане  на наем срок от два 

месеца. 
Докл.: Кметът на общината, Комисия по финансово стопанска политика и 
бюджет и Комисия по общинска собственост,  земеделие, гори и водно 

стопанство 
 15.Предложение относно отдаване под наем на общински недвижими имоти - 

площадки за поставяне на преместваеми търговски  обекти, съгласно утвърдена  схема  
по чл.56 от ЗУТ. 



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 заведение за обществено хранене № 9 с площ 53,50 кв.м. за срок от 
5/пет/ години, находящ се на територията на Общински пазар гр. Червен бряг.  

Докл.: Кметът на общината и Комисия по общинска собственост,  
земеделие, гори и водно стопанство 

17.Отчет на Общинските търговски дружества за шестмесечието на 2021 година. 

„МБАЛ Червен бряг“ ЕООД  
„Медицински център Червен бряг“ ЕООД 

„Хърхов“ ЕООД  
Ежемесечен отчет 
1.1. Докладна записка от управителя на „МБАЛ-Червен бряг“ЕООД относно 

закупуване на медицинска апаратура. 
Докл.: Управителите на дружества, Комисия  по финансово стопанска 

политика и  бюджет и Комисия по здравеопазване, младежта и спорта 
 18. Предложение относно допълване  на годишната програма за управление и 
разпореждане с имоти – общинска собственост в Община Червен бряг през 2021 г.,  

приемане на пазарна оценка и продажба на недвижими имоти – частна общинска 
собственост, находящи се в землището на гр. Червен  бряг, местност „Биволски камък“. 

Докл.: Кметът на общината и Комисия по общинска собственост,  
земеделие, гори и водно стопанство 

 19. Предложение относно допълване  на годишната програма за управление и 

разпореждане с имоти – общинска собственост в Община Червен бряг през 2021 г.,  
приемане на пазарни оценки и продажба на недвижими имоти – частна общинска 
собственост, находящи се в с. Радомирци, ул. „Неофит Рилски“ № 1Б и № 1В. 

Докл.: Кметът на общината и Комисия по общинска собственост,  
земеделие, гори и водно стопанство 

 

 

ПЕТЬО КОСТОВ 

Председател на Общински съвет- Червен бряг 
 

Прикачени  файлове с пълния текст на обсъждани  материали: 
 


