
 

 

СЪОБЩЕНИЕ 

 

На 24.03.2023 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.Обзор на състоянието и тенденциите в развитието на пазара на труда през 2022 

година на Дирекция  „Бюро по труда“ –гр. Червен бряг. 

Докл.: Директор „БТ“ – Червен бряг и  Комисия по социална политика, 

трудова заетост и етнодемографски въпроси 

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.Годишен доклад за дейността на Звеното за вътрешен одит в община Червен 

бряг за 2022 г., Годишен план за дейността на Звеното  за вътрешен одит в Община 

Червен бряг за 2023 г. , Актуализиран стратегически план за одитните ангажименти за 

периода 2022-2024 г. 

Докл.: Кметът на общината и всички постоянни комисии 
4.Предложение относно изпълнение на проект „Грижа в дома в Община Червен 

бряг”, Договор за БФП № BG05SFPR002-2.001-0105-C01 , процедура BG05SFPR002-
2.001 „ГРИЖА В ДОМА ” на Програма „Развитие на човешките ресурси" 2021-2027 и 
възлагане на услугата „Грижа в дома", като услуга от общ икономически интерес на 
“Център за почасово предоставяне на услуги за социално включване в общността или в 
домашна среда“, находящ се на , ул. „Яне Сандански" № 61, Медицински център – 
Червен бряг.  

Докл.: Кметът на общината и всички комисии 

5. Предложение относно предоставяне на поземлени имоти от общинския 

поземлен фонд на територията на община Червен бряг за инсталиране на фотоволтаични 

централи за производство на електрическа енергия от възобновяеми източници и 

подстанция с мощност около 200 MW 
Докл.: Кметът на общината и всички комисии 

6.Отчет за работата на Местната комисия за борба срещу противообществените 

прояви на малолетни и непълнолетни  през 2022 г. 

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

спорта и Комисия по образование, култура и   вероизповедания 

7.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 

      8. Предложение за планиране на социалните услуги на общинско и областно 

ниво, които се финансират изцяло или частично от държавния  бюджет. 

Докл.: Кметът на общината и Комисия по социална политика, трудова 

заетост и етнодемографски въпроси 



9.Предложение относно допускане изработване на проект за Подробен 

устройствен план – Парцеларен план /ПУП-ПП/ за елементи на техническата 

инфраструктура – подземна и въздушна кабелна линия НН за присъединяване на 

„Инсталация за производство на електрическа енергия от възобновяеми източници“ в 

ПИ 80501.169.9 на КККР землище на гр.Червен бряг, към електроразпределителните 

мрежи и съоръжения. 

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

благоустрояване, комунални дейности и екология 

10.Предложение относно отдаване под наем на помещение и склад с обща площ 

от 46.00 кв.м., предназначено за продажба на закуски, находящо се в ОбУ „Отец 

Паисий“, с. Радомирци за срок от 5 години. 

Докл. Кметът на общината и Комисия  по  Общинска собственост, 

земеделие, гори и водно стопанство 

11.Предложение относно отдаване под наем на площадка, находяща се в кв. 76, 

гр. Червен бряг 

Докл. Кметът на общината и Комисия  по  Общинска собственост, 

земеделие, гори и водно стопанство 

12.Предложение относно утвърждаване на начални тръжни цени за продажба на 

стояща дървесина на корен от горските територии в землището на  с. Девенци през 

2023 г по сортименти и дървесни видове . 

Докл. Кметът на общината и Комисия  по  Общинска собственост, 

земеделие, гори и водно стопанство 

13.Предложение относно изменение на договор Рег.№ 98-00-481/10.10.2022 г. с 

предмет: „Доставка, монтаж и конфигуриране на оборудване за електронно наблюдение 

на територията на Община Червен бряг“. 

Докл. Кметът на общината и всички комисии 

14. Отговор на питане 

 

 

 

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 1 април 2023 година. 

 

 

ПЕТЬО КОСТОВ /П/ 

Председател на Общински съвет- Червен бряг 

 

 

 

 


