
 

С Ъ О Б Щ Е Н И Е 

 

На   14, 15 и 16 февруари   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 транспорт, законност,  обществен ред, сигурност и граждански права -

14.02.2022 г. от 14.00 часа 

 

Комисия по образование, култура и  вероизповедания –15.02.2022 г. от 12.00 часа 

 

Комисия по инвестиционна политика, европейски проекти и информационни 

технологии-15.02.2022 г. от 13.00 часа 

 

Комисия по финансово стопанска политика и  бюджет–15.02.2022 г. от 14.00 часа 

 

Комисия по общинска собственост, земеделие, гори и водно стопанство –15.02.2022 г. 

от 15.00 часа 

 

Комисия по здравеопазване, младежта и спорта –16.02.2022 г. от 13.00 часа 

 

Комисия по социална политика, трудова заетост и етнодемографски въпроси -

16.02.2022 г. от 14.00 часа 

 

Комисия по устройство на територията, благоустрояване, комунални дейности и 

екология – 16.02.2022 г. от 15.00 часа 

 

Материали за  обсъждане : 

 

1.Предложение относно  предсрочно прекратяване на правомощията на 

председателя на Общински съвет-Червен бряг Петьо Веселинов Костов. 

Докл.: Група общински съветници ДБГ 

2.Годишен отчет за изпълнението  на Програмата за управление на Кмета на 

община Червен бряг, за втората година от мандат 2019-2023 година. 

Докл.: Кметът на общината и всички постоянни комисии 

3.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 

4.Анализ на сметосъбирането, сметоизвозването, включващ и разделно 

сметосъбиране включително и от финансова гледна  точка. 

Докл.: Кметът на общината и всички  комисии 

 5.Предложение относно предоставяне на възмездна финансова помощ на 

„МБАЛ Червен бряг“ ЕООД от бюджета на Община Червен бряг за 2022 година. 

  Докл.: Кметът на община Червен бряг  и всички комисии 

6.Предложение относно предоставяне на възмездна финансова помощ на 

„Медицински център  Червен бряг“ ЕООД от бюджета на Община Червен бряг за 2022 

година. 

  Докл.: Кметът на община Червен бряг  и всички комисии 



7. Предложение относно предсрочно  прекратяване на договор за възлагане на 

управлението  на „Многопрофилна болница за активно лечение –Червен бряг“ ЕООД и 

откриване  процедура  за провеждане на конкурс за възлагане  управлението на  

„Многопрофилна болница за активно лечение –Червен бряг“ ЕООД. 

Докл.: Кметът на общината  и всички комисии  

8.Докладна записка от Петко Петков-председател на комисия за цялостна 

проверка на проекта за рехабилитация на северен обходен път PVN 2193 /Маркова 

могила - V-ти кв./, създадена с решение № 477 / 26.11.2021г. за предоставяне на 

документация във връзка с изпълнението на проекта. 

  Докл.: Петко Петков – общински съветник и всички комисии  

 9.Предложение относно определяне на пасища, мери и ливади за общо и 

индивидуално ползване, приемане на годишен план за паша и правила за ползването на 

пасища, мери и ливади на територията на Община Червен бряг за стопанската 2022-

2023 г. 

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

земеделие, гори и водно стопанство 

 10.Отчет на Плана за изпълнение на Програмата за превенция на наркоманиите 

сред подрастващите през 2021 г. и приемане на Плана за 2022 г. 

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

спорта и Комисия по образование, култура и вероизповедания 

 11.Отчет на Плана за действие през 2021 г. и Годишен план през 2022 г.  в 

Община Червен бряг за изпълнение на Националната програма за развитие на 

физическата активност, физическото възпитание,  спорта  и спортно- туристическите 

дейности 2021-2022 г.  

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

спорта 

 12.Отчет за изпълнение на Плана за младежта през 2021 г. в община Червен 

бряг. 

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

спорта 

 13.Предложение за приемане на Програма за развитие на читалищната дейност в 

община Червен бряг през 2022 г. 

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

вероизповедания 

14.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 

15.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 

16.Предложение относно одобряване на Специализиран подробен устройствен 

план – план за регулация и застрояване (СПУП – ПРЗ) за Поземлен имот с 

идентификатор 80501.229.6 по кадастралната карта на землището на гр. Червен бряг, за 

разширяване на съществуващ гробищен парк в ПИ 80501.229.8. 

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

благоустрояване, комунални дейности и екология 

 



17.Предложение относно учредяване на временно и безвъзмездно право на 

ползване върху обект - публична общинска собственост, представляващи помещения : 

стаи № 901, 902, 904, 905 и 906, находящи се на 9/девети/ етаж в сградата на Община 

Червен бряг, ул. „Антим І“ № 1. 

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

земеделие, гори и водно стопанство 

18.Предложение относно учредяване на временно и безвъзмездно право на 

ползване върху обект - частна общинска собственост, представляващ помещение 

находящо се в гр. Червен бряг, ул. „Васил Априлов“ № 10. 

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

земеделие, гори и водно стопанство 

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

на  общински недвижими имоти, находящи се в „МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР – ЧЕРВЕН 

БРЯГ“ ЕООД гр. Червен бряг, за осъществяване на консултация и медицинска помощ 

на населението. 

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

земеделие, гори и водно стопанство 

20.Предложение относно  приемане на пазарна оценка и продажба на недвижим 

имот- частна общинска собственост по КККР на гр. Червен бряг – лозе м. „Ежков 

връх“. 

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

земеделие, гори и водно стопанство 

21.Предложение относно  приемане на пазарна оценка и продажба на недвижим 

имот- частна общинска собственост, представляващ Урегулиран поземлен имот, ІV с 

площ от 480 кв.м. в кв. 103 по плана на с. Горник, ул. „Вела Пеева“ № 4.  

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

земеделие, гори и водно стопанство 

22.Предложение относно  приемане на пазарна оценка и продажба на недвижим 

имот- частна общинска собственост, представляващ Поземлен имот с идентификатор 

80501.802.18, находящ се в гр. Червен бряг, ул. „Христо Ботев“ № 7.  

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

земеделие, гори и водно стопанство 

23.Предложение относно приемане на пазарна оценка и продажба на сграда с 

идентификатор 80501.808.334.3, находяща се в поземлен имот с идентификатор 

80501.808.334,  частна общинска собственост, находящ се в  гр. Червен бряг,  V – ти 

квартал, ул. „ Александър Стамболийски“ № 4А, кв. 75 по плана на града съгласно 

АОС № 2541/28.10.2020 г. 

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

земеделие, гори и водно стопанство 

24.Предложение относно допълване годишната програма за  управление и 

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

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

собственост, находящ се в гр. Койнаре, ул. „Александър Стамболийски“ № 31. 

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

земеделие, гори и водно стопанство 

 25.Отчет на дейността и финансов отчет на ОбСУ – ДСП Червен бряг за 2021 

година. 

Докл.: Директор „ДСП“ ,  Комисия по социална политика,  трудова 

заетост и етнодемографски  въпроси  и Комисия  по финансово стопанска 

политика и бюджет 



26. Ежемесечен отчет на  общинските дружества: 

„МБАЛ Червен бряг“ ЕООД  

„Медицински център Червен бряг“ ЕООД 

„Хърхов“ ЕООД  

Обсъжда се в комисии, без заседание на ОбС 

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: 
 


