
С Ъ О Б Щ Е Н И Е 
 
На   19 и 20   април  2021  година  в  Ритуалната зала на Община Червен бряг- Народно 
читалище “Н. Й. Вапцаров 1908”,  ще се проведат  заседания на постоянните комисии 
при Общински съвет Червен бряг: 
 
Комисия по здравеопазване, младежта и спорта –19.04.2021 г. от 13.00 часа 
 
Комисия по социална политика, трудова заетост и етнодемографски въпроси -
19.04.2021 г. от 14.00 часа 
 
Комисия по устройство на територията, благоустрояване, комунални дейности и 
екология – 19.04.2021 г. от 15.00 часа 
 
Комисия по общинска собственост, земеделие, гори и водно стопанство –20.04.2021 г. 
от 12.00 часа 
 
Комисия по инвестиционна политика, европейски проекти и информационни 
технологии-20.04.2021 г. от 13.00 часа 
 
Комисия по образование, култура и  вероизповедания –20.04.2021 г. от 14.00 часа 
 
Комисия по финансово стопанска политика и  бюджет–20.04.2021 г. от 15.00 часа 
 
Комисия по транспорт, законност,  обществен ред, сигурност и граждански права -
20.04.2021 г. от 16.30 часа 
 
 
 
Материали за  обсъждане : 
 

1.Отчет на Общинските търговски дружества за 2020 г.: 
 „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 

Ежемесечен отчет на  общинските дружества: 
2.Информация относно изпълнението на концесионните договори през 2020 

година. 
Докл.: Кметът на общината  и всички комисии 

3.Предложение за приемане на строителна програма за изграждане, ремонт и 
поддръжка на общински пътища за 2021 год. 

Докл.: Кметът на общината и всички комисии 



4.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 
5.Предложение относно издаване на Запис на заповед от Кмета на Община 

Червен бряг в полза на Държавен фонд „Земеделие“, обезпечаващ авансово плащане 
за 2020 г. по подмярка 19.4 „Текущи разходи и популяризиране на стратегия за Водено 
от общностите местно развитие“ от Програмата за развитие на селските райони за 
периода 2014 – 2020 г. във връзка с Решение № РД 09-607/02.07.2018 г.  на МЗХГ и 
подписано Споразумение № РД 50-50/02.07.2018 г. между СНЦ „МИГ Карлуковски 
карст – Червен бряг – Искър“ и ПРСР 2014 – 2020 г., ОПРЧР 2014 – 2020 г., ОПНОИР 2014 
– 2020 г. и ОПИК 2014 – 2020 г. за бенефициенти от двете общини, за изпълнение на 
стратегия за Водено от общностите местно развитие  (СВОМР) на територията на 
общините Червен бряг и Искър по подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на 
стратегии за Водено от общностите местно развитие“ на мярка 19 „Водено от 
общностите место развитие“, ПРСР 2014 – 2020 г. 

Докл.: Кметът на общината  и всички комисии 
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: „По-добра 
свързаност на Александрия и Червен бряг до TEN-T“ по Договор за БФП № 36108 г., 
финансиран от Програма „Интеррег V-A” Румъния – България 2014-2020.              

Докл.: Кметът на общината  и всички комисии 
7.Предложение относно кандидатстване на Община Червен бряг с проектно 

предложение по процедура за прием на проектни предложения № BG06RDNP001-
19.311 - "МИГ Карлуковски карст – Червен бряг – Искър“ , Мярка 5-7.5.1. „Инвестиции 
за отдих и туристическа инфраструктура и съхраняване на нематериалното културно и 
природно наследство на територията на "МИГ Карлуковски карст – Червен бряг - 
Искър“ финансирана от Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г. чрез 
подхода ВОМР. 

Докл.: Кметът на общината и всички комисии 
8.Актуална информация за участието на община Червен бряг в „Червен бряг – 

ГМВ“ АД 
Докл.: Кметът на общината и всички комисии 

9.Информация относно снегопочистването в община Червен бряг през зимен 
сезон 2020 -2021  г. 

Докл.: Кметът на общината и всички комисии 
10.Предложение относно отпускане на парични награди на състезател и треньор 

за постигнато призово класиране на международно състезание. 
  Докл.: Кметът на общината и всички комисии 

11.Предложение относно   награждаване на изявени спортисти, спортни клубове  
и заслужили спортни деятели по повод Деня на българския спорт и професионален 
празник на работещите в сферата на спорта – 17 май. 

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



12.Предложение относно приемане програма на мерките  за закрила на деца с 
изявени дарби  от общински и държавни училища през 2021 година в община Червен 
бряг. 

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

13. Предложение за вземане на решение във връзка с награждаване на учители 
и културни дейци по повод 24 май.  

Докл.: Ганка Нинова  - председател на  Комисия по образование, култура 
и вероизповедания и Комисия  ОКВ 

14.Информацията за прилагане на системата на делегираните бюджети в 
учебните и детски заведения на Община Червен бряг за 2021 г. 

Докл.: Кметът на общината , Комисия по образование, култура и 
вероизповедания и Комисия по финансово стопанска политика и бюджет 

15.Предложение относно въвеждане  на задължително предучилищно 
образование на 4-годишните деца в детските градини на територията на община 
Червен бряг от учебната 2021/2022 година. 

Докл.: Кметът на общината  и Комисия по образование, култура и 
вероизповедания 

16.Отчет за извършените разходи за командировки от Председателя на 
общински съвет и Кмета на общината и отчет на изминатите километри от служебните 
автомобили в общината за І-во тримесечие на 2021 г. 

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

17.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     

18.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 
19.Предложение относно изработването на проект за изменение на подробен 

устройствен план – план за регулация (ПУП-ПР) за имот с планоснимачен № 427 по 
действащия кадастрален и регулационен план на с. Сухаче, отреден „За автоспирка и 
озеленяване“. 

Докл.: Кметът на общината  и Комисия по устройство на територията, 
благоустрояване, комунални дейности и екология 

20.Информация за изпълнението на изискванията  на ЗСПЗЗ  за ползване на  
пасища и мери  от ОПФ и изпълнението на договорите  за наем на пасищата. 

Докл.: Кметът на общината и Комисия по общинска собственост, 
земеделие, гори и водно  стопанство 

21.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, находящ се в землището на гр. Червен бряг, местност „Маркова могила”. 

Докл.: Кметът на общината  и Комисия по общинска собственост, 
земеделие, гори и водно  стопанство 



22.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, находящ се в землището на гр. Червен бряг, местност „Биволски камък”. 

Докл.: Кметът на общината  и Комисия по общинска собственост, 
земеделие, гори и водно  стопанство 

23.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 поземлен имот частна общинска 
собственост с  планоснимачен № 889 парцел ІV, кв. 15А по плана на с. Радомирци с 
площ 870 кв. м., отреден за жилищно строителство с АОС 1772/13.03.2014 г. 

Докл.: Кметът на общината  и Комисия по общинска собственост, 
земеделие, гори и водно  стопанство 

24.Предложение относно промяна в характера на собствеността от публична в 
частна общинска собственост, допълване на годишната програма за управление и 
разпореждане с общинска собственост в Община Червен бряг през 2021 година, 
приемане на пазарна оценка и продажба на общински недвижим имот, находящ се в с. 
Телиш 

Докл.: Кметът на общината  и Комисия по общинска собственост, 
земеделие, гори и водно  стопанство 

 
 

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


