
 

СЪОБЩЕНИЕ 

 

На 31.05.2021 година  /понеделник/  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. Информация за дейността на Дирекция "Социално подпомагане" - община 

Червен бряг за периода  01.01.2020 г.- 31.03.2021 г. 

Докл.:Директор Дирекция "Социално подпомагане" и Комисия по 

социална политика, трудова заетост и етнодемографски въпроси 

2.Информация за изпълнение  на дейностите в областта за закрила на детето през  

2020 година и приемане на  Общинска  програма за закрила  на детето за 2021 г. 

Докл.:Директор Дирекция "Социално подпомагане" и Комисия по 

социална политика, трудова заетост и етнодемографски въпроси 

3.Информация относно изпълнението на договорите за наем на имоти -общинска 

собственост и събираемостта на наемите./без земеделски земи/. 

Докл.: Кметът на общината и всички комисии 

4.Отчет за изпълнението на решенията на Общински съвет Червен бряг, за 

периода от м. октомври 2020 г. - м. март 2021 г. 

Докл.: Кметът на общината и всички постоянни 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 постоянни комисии 

 6.Анализ на  предоставяните социални услуги на територията на община Червен 

бряг от „СОНИК СТАРТ“ ООД . 

Докл.: Кметът на общината и всички постоянни комисии 

 7.Предложение относно вътрешно компенсаторни промени по бюджета на 

община Червен бряг за 2021 година. 

Докл.: Кметът на общината и всички постоянни комисии 

 8. Предложение относно поемане на дългосрочен общински дълг, финансиран по 

чл.19 от Закона за  общинския дълг от финансова или кредитна институция, с договор 

за общински заем. 

Докл.: Кметът на общината и всички постоянни комисии 

9. Предложение относно одобряване на процедура за избор на 

финансова/кредитна институция по чл.19 от Закона за общинския дълг. 

Докл.: Кметът на общината и всички постоянни комисии 

10.Информация за дейността по защитата при  бедствия и аварии на Община 

Червен бряг  през  2020 г. 

Докл.: Кметът на общината и всички постоянни комисии 

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 съгласие за учредяване право на прокарване през 

имоти, общинска публична собственост: обект „Преустройство на съществуваща складова 

база в цех за трайни сладкарски и шоколадови изделия и пристройка за стълбища в поземлен 

имот 80501.807.93, УПИ ХVІІ-2459, кв. 177А по плана на гр. Червен бряг“. 



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

благоустрояване, комунални дейности и екология 

13.Предложение относно съгласие за учредяване право на прокарване през 

имоти, общинска публична собственост: стационарна контролна единица АУЗПТ/СКТ 

№1026 на път І-3 „Радомирци – Горни Дъбник“, част от електронна система за събиране на 

таксите за ползване на републиканската пътна мрежа като част от Комплексен проект за 

инвестиционна инициатива (КПИИ). 

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

благоустрояване, комунални дейности и екология 

14.Предложение относно допускане изработване на проект за изменение на Общ 

устройствен план (ОУП) и Подробен устройствен план (ПУП) на гр. Червен бряг 

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

благоустрояване, комунални дейности и екология 

 15.Предложение относно отдаване под наем на площадки, находящи се в гр. 

Червен бряг. 

Докл.: Кметът на общинат,  Комисия по общинска собственост, 

земеделие, гори и водно стопанство и  Комисия по финансово стопанска 

политика и бюджет 

16.Предложение относно предоставяне под наем на земеделски земи от 

общинския поземлен фонд чрез публични търгове с тайно наддаване, за землищата на 

територията на Община Червен бряг. 

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

земеделие, гори и водно стопанство и Комисия по финансово стопанска 

политика и бюджет 

17.Доклад за работата на комисията, назначена със заповед № РД-10-

86/27.05.2020 г. и изменена със заповед № РД-10-36/11.03.2021 г. на Кмета на община 

Червен бряг  в изпълнение на реш.12/29.04.2020  г. относно проверка законността  и 

изпълнението на концесионните договори и договорите за наем  на всички  водни 

обекти. 

Докл.: Комисията, назначена със заповед № РД-10-86/27.05.2020 г. и 

изменена със заповед № РД-10-36/11.03.2021 г.на Кмета на община 

Червен бряг  в изпълнение на реш.121/29.04.2020  г. на ОбС 

18.Отговор на питане. 

 

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 5 юни 2021 година. 

 

ПЕТЬО КОСТОВ 

Председател на Общински съвет- Червен бряг 

 

Прикачени файлове  с пълния текст на обсъжданите  материали : 

 

Прикачен файл с предложения от постоянни комисии : 


