
С Ъ О Б Щ Е Н И Е 

 
На   13 и 14   юли  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 инвестиционна политика, европейски проекти и информационни 
технологии-13.07.2021 г. от 13.00 часа 
 
Комисия по образование, култура и  вероизповедания –13.07.2021 г. от 14.00 часа 
 
Комисия по общинска собственост, земеделие, гори и водно стопанство –13.07.2021 г. 
от 15.00 часа 
 
Комисия по финансово стопанска политика и  бюджет–13.07.2021 г. от 16.00 часа 
 
Комисия по здравеопазване, младежта и спорта –14.07.2021 г. от 13.00 часа 
 
Комисия по социална политика, трудова заетост и етнодемографски въпроси -
14.07.2021 г. от 14.00 часа 
 
Комисия по транспорт, законност,  обществен ред, сигурност и граждански права -
14.07.2021 г. от 15.00 часа 
 
Комисия по устройство на територията, благоустрояване, комунални дейности и 
екология – 14.07.2021 г. от 16.00 часа 
 
 
Материали за  обсъждане : 
 

1.Отчет за дейността на Общински съвет-Червен бряг за периода 01.01.2021 г.-
30.06.2021 г. 

Докл.: Председателят на Общинския съвет и всички постоянни комисии 
2.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 
3.Информация относно състоянието на Общински пазар гр. Червен бряг. 

Докл.: Кметът на общината и всички постоянни комисии 
4.Предложение относно  провеждане на извънредно заседание на Общото 

събрание на Асоциация по В и К  на обособената територия, обслужвана  от 
„Водоснабдяване и  Канализация“ ЕООД – Плевен на 26.07.2021 г. 

Докл.: Кметът на общината и всички постоянни комисии 
 5.Предложение относно приемане на План за действие на община Червен бряг в 
изпълнение на Стратегия на област Плевен за равенство, приобщаване и участие на 
ромите  (2021-2030 г.) 



Докл.: Кметът на общината и всички  комисии 
6.Предложение относно даване на съгласие Община Червен бряг да предоставя 

социални услуги като доставчик по смисъла на чл.29 от Закона за социалните услуги. 
Докл.: Кметът на общината и всички  комисии 

7.Предложение относно одобряване на структура на общинска администрация и 
дейностите към нея. 

Докл.: Кметът на общината и всички  комисии 
 8.Предложение относно вътрешно компенсаторни промени по бюджета на 
община  Червен бряг за 2021 година. 

Докл.: Кметът на общината и всички  комисии 
9.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 второто тримесечие на 2021 г. 

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

10. Предложение за включване на общински детски градини и училища в 
Списъка на средищните детски градини и училища за учебната 2021/2022 година. 

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

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 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 
13.Информация за дейността на Общинска служба „Земеделие”, гр.Червен бряг 

от 01.07.2020 г. до 30.07.2021г. 
Докл.: Началник  ОбС „Земеделие“и Комисия по общинска собственост, 
земеделие, гори и водно стопанство 

14.Ежемесечен отчет на  общинските дружества: 
„МБАЛ Червен бряг“ ЕООД  
„Медицински център Червен бряг“ ЕООД 
„Хърхов“ ЕООД  

Докл.: Управителите на  общински дружества, Комисия по финансово 
стопанска политика и  бюджет и Комисия по  здравеопазване, младежта 
и спорта 
Обсъжда се в комисии, без заседание на ОбС 

 

 
ПЕТЬО КОСТОВ 
Председател на Общински съвет- Червен бряг 
 
Прикачени  файлове с пълния текст на обсъждани  материали: 
 


