
С Ъ О Б Щ Е Н И Е 

Заседанията на  всички постоянни комисии при Общински съвет Червен бряг  ще се 

проведат  дистанционно на  18  и 19 май 2020 г. и ще бъдат разгледани  всички 

материали, както следва: 

 

  1. Информация за дейността на Дирекция "Социално подпомагане" -община 

Червен бряг за периода 01.01.2019 година-31.03.2020 година. 

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

през 2019 г. и   Общинска програма за закрила на детето за 2020 г.  

3. Информация за категоризираните  обекти на територията  на Община Червен 

бряг. 

4. Информация за изпълнението  на договорите за наем на имоти- общинска 

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

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. и № 1270/23.04.2019 г.) 

 6. Предложение относно  Община Червен бряг да сключи договор за кредит с 

„Фонд за органите на местното самоуправление в България- ФЛАГ“ ЕАД, по силата на 

който да поеме дългосрочен общински дълг с цел реализацията на проект: „Укрепване  

на свлачища PVN37.80501-01.01 в кв. Бунджовица, СЗ край  и на PVN37.80501.01.02, 

кв. Бунджовица, централна част“, финансиран от Оперативна програма „Околна среда“ 

2014-2020. 

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

периода от м. ноември 2019 г. до м. март 2020 г. 

8.Предложение относно удостояване на проф. Лукан Тотов Балабански със 

званието „Почетен гражданин“ 

9. Информация за водените от общината съдебни дела- изпълнение на реш. 

№121/29.04.2020 г. 

10.Предложение относно отпускане финансова помощ на граждани. 

11. Предложение относно приемане на пазарни оценки и продажба на 

недвижими имоти – частна общинска собственост, представляващи апартаменти, 

находящи се в гр. Червен бряг, ж. к. „Победа“, бл. 6/70, вх. А . 

12.Предложение относно изтичащи договори на общински недвижими имоти, 

находящи се на територията на Общински пазар гр. Червен бряг 

13.Предложение относно отдаване под наем на общински недвижим имот, 

представляващо площадка /терен № 13/ с площ 10.00 кв. м за поставяне на павилион, 

находящ се в УПИ II-1288, кв. 71 на гр. Койнаре, за срок от 5 години. 

14. Предложение относно отдаване под наем  на  общински недвижими имоти, 

представляващи лекарски кабинети, находящи се в здравно заведение – поликлиника, 

гр. Червен бряг, ул. „Яне Сандански“ № 61, Блок 1, 1 етаж, стоматологичен кабинет в 

ОУ „Христо Смирненски“ гр. Червен бряг и в здравните служби на гр. Койнаре, с.Глава 

и  с.Ракита. 

15.Предложения за награждаване на учители и културни дейци по повод 24 май.  

16.Ежемесечен отчет на  общинските дружества: 

„МБАЛ Червен бряг“ ЕООД 

„Медицински център Червен бряг“ ЕООД 

„Хърхов“ ЕООД 

ПЕТЬО КОСТОВ 

Председател на Общински съвет- Червен бряг 

Прикачени  файлове с пълния текст на обсъждани  материали: 


