
 

 

СЪОБЩЕНИЕ 

 

На 26.11.2021 година  /петък/ 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 на Общинските търговски дружества за деветмесечието на 2021 година. 

 „МБАЛ Червен бряг“ ЕООД  

„Медицински център Червен бряг“ ЕООД 

„Хърхов“ ЕООД  

Докл.: Управителите на дружества, Комисия  по финансово стопанска 

политика и бюджет и Комисия по здравеопазване, младежта и спорта 

2. Отчет за изпълнението на решенията на Общински съвет Червен бряг за 

периода  м. април 2021 г.  до м. септември 2021 г. 

Докл.: Кметът на общината и всички постоянни комисии 

3. Информация относно състоянието и ползването на земите от общинския 

поземлен фонд. 

Докл.: Кметът на общината и всички постоянни комисии 

4.Информация относно  готовността на община Червен бряг за зимен сезон 2021-

2022 г. 

 Докл.: Кметът на общината и всички постоянни комисии 

5.Информация относно административното обслужване в община Червен бряг. 

Техническа обезпеченост за предоставяне на електронни административни услуги. 

Докл.: Кметът на общината и всички постоянни комисии 

6.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 

7.Предложение относно учредяване на безвъзмездно право на ползване  върху 

обект, публична общинска собственост, находящо се в гр. Червен бряг, ул. „Яне 

Сандански“ № 61, салон за лечебна физкултура с площ 40 кв. м., необходим за 

изпълнение на Дейност 5 „Доставка и монтаж на оборудване и обзавеждане, материали 

и консумативи за качественото предоставяне на здравно-социални услуги и домашни 

грижи“ от проект BG05M9OP001-2.060-0002-С01 „Достоен и независим живот в 

общността 2”, процедура МИГ Карлуковски карст – Червен бряг – Искър, мярка 6 „По-

добър достъп до устойчиви услуги, вкл. здравни и социални услуги чрез интегриран 

подход на територията на МИГ Карлуковски карст – Червен бряг - Искър“ по 

Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г. 

Докл.: Кметът на общината и всички комисии 

 

 

 

 



8.Предложение относно вътрешно компенсаторни промени в размера на 

средствата за финансиране на текущи ремонти на улици в  община Черве бряг съгласно 

одобрена с Решение № 306/25.02.2021г.  Справка- Приложение № 14 към ФО 

№1/18.01.2021г. 

Докл.: Кметът на общината и всички постоянни комисии 

9.Предложение относно актуализация на  бюджета  и на капиталовата програма  

на община  Червен бряг за 2021г. 

Докл.: Кметът на общината и всички постоянни комисии 

10.Проект на Наредба за реда за учредяване и упражняване правата на община 

Червен бряг в публични предприятия и търговски дружества с общинско участие в 

капитала. 

Докл.: Петко Петков – общински съветник и всички постоянни комисии 

  Становище от Кмета на общината 

11.Предложение относно  допускане  изменение на кадастрален план и 

изработване на проект за изменение на Подробен устройствен план (ПУП) на с. Телиш. 

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

благоустрояване, комунални дейности и екология  

Докл.: Кметът на общината и всички постоянни комисии 

 12.Предложение относно допълване на годишната програма за управление и 

разпореждане с имоти - общинска собственост в Община Червен бряг през 2021 година, 

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

собственост по КККР на гр. Червен бряг 

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

земеделие, гори и водно стопанство и Комисия по устройство на 

територията, благоустрояване, комунални дейности и екология 

 13. Предложение относно допускане изработване на проект за Подробен 

устройствен план – парцеларен план (ПУП-ПП) на техническата инфраструктура- 

довеждащ водопровод за захранване на ПИ  80501.510.786. 

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

благоустрояване, комуналнидейности и екология 

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.Предложение относно отдаване под наем  на  общински недвижим имот, 

представляващ помещения, с обща площ 40,00 кв. м., състоящи се от лекарски кабинет, 

манипулационна – 3 броя, чакалня и санитарен възел, находящ се в Здравна служба на 

с. Горник. 

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

земеделие, гори и водно стопанство 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



16.Предложение относно допълване на годишната програма за управление и 

разпореждане с имоти - общинска собственост в Община Червен бряг през 2021 година, 

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

собственост на собственика на парцел с придаваеми части по ПРЗ /неуредени 

регулачни сметки/, находящ се в с. Реселец, община Червен бряг 

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

земеделие, гори и водно стопанство и Комисия по устройство на 

територията, благоустрояване, комунални дейности и екология 

17.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 4 декември 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 : 


