
СЪОБЩЕНИЕ 

 

На 30.09.2020 година /сряда/   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 шестмесечието на 2020 година. 

Докл.: Управителите на дружества, Комисия  по финансово стопанска 

политика и  бюджет и Комисия по здравеопазване, младежта и спорта 

2.Предложение относно  избор на управител на „Медицински център- Червен 

бряг“ ЕООД 

Докл.: Председателят на Общинския съвет и комисията избрана с 

реш.№165/26.06.2020 г. 

3.Предложението относно утвърждаване  учредителен акт на „Многопрофилна 

болница за активно лечение“ ЕООД, гр. Червен бряг (изпълнение на решение № 197/ 

28.07.2020 г.) 

Докл.: Председателят на ОбС и всички постоянни комисии 

4.Информация за текущото изпълнение на бюджета на община Червен бряг за 

полугодието на 2020 година. 

Докл.: Кметът на общината и всички постоянни комисии 

5. Предложение относно приемане на  актуализираната  бюджетна прогноза за 

периода 2021- 2023 г. на постъпленията от местни приходи и на разходите за местни 

дейности на община Червен бряг. 

Докл.: Кметът на общината и всички постоянни комисии 

6. Предложение относно актуализация на бюджета на община Червен бряг за 

2020 година. 

Докл.: Кметът на общината и всички постоянни комисии 

7. 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. и № 1021/30.07.2018г.) 

Докл  .: Кметът на общината и всички постоянни комисии  

8.Предложение относно приемане проект на Наредба за изменение и допълнение 

на  Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско 

имущество.  

Докл.: Кметът на общината и всички постоянни комисии 

9.Предложение относно отмяна Наредба за реда и минималните изисквания за 

отглеждане на продуктивни животни за лични нужди на територията на община Червен 

бряг (приета с Решение № 563/30.07.2013 г. на Общински съвет-Червен бряг;  изм. 

Решение № 619/30.10.2013 г.; изм. Решение № 484/24.02.2017 г.) и Приемане на нова 

Наредба за определяне обема на животновъдната дейност, местата и реда за отглеждане 

на селскостопанските животни на територията на Община Червен бряг 

Докл.: Кметът на общината и всички постоянни комисии 

 10.Предложение относно внесена докладна записка с вх. № 38-00-

1185/09.09.2020 г. до Кмета на Община Червен бряг от ВрИД Управителя на 

„Медицински Център -Червен бряг“ ЕООД за изпълнение на проект „Мобилни 

здравно-социални услуги за възрастни хора и лица с увреждания в домашна среда“, 

Административен договор за предоставяне на безвъзмездна  финансова помощ  рег. № 

BG05M9OP001- 2.060-0003-С01, процедура BG05M9OP001- 2.060-МИГ 

„КАРЛУКОВСКИ КАРСТ – ЧЕРВЕН БРЯГ – ИСКЪР“, по Оперативна програма 



„Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 на стойност 391166,00лв. и във връзка с 

покрития по застраховка „Гаранции по договор“ на ЗК „Лев Инс“ АД. 

   Докл.: Кметът на общината и всички постоянни комисии 

11.Предложение относно внесена докладна записка с вх. № 19-00-59/27.08.2020 

г. до Кмета на Община Червен бряг от ВрИД Управителя на МБАЛ Червен бряг ЕООД 

за изпълнение на проект „Център за рехабилитация, физиотерапия и специализирана 

помощ в подкрепа на лица от уязвими групи“, процедура BG05M9OP001- 2.060  - МИГ 

„КАРЛУКОВСКИ КАРСТ – ЧЕРВЕН БРЯГ – ИСКЪР“, по Оперативна програма 

„Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 и във връзка с покрития по застраховка 

„Гаранции по договор“ на ЗК „Лев Инс“ АД. 

Докл.: Кметът на общината и всички постоянни комисии 

12.Предложение относно одобряване на Общ устройствен план на община 

Червен бряг 

(приложенията са на разположение  в деловодството на Общински съвет) 

Докл.: Кметът на общината и всички постоянни комисии 

13.Предложение относно издаване на адекватно обезпечаване на авансово 

плащане по проект: № BG16M1OP002-2.009-0080-С01 „Демонстрационен проект за 

намаляване на количеството депонирани отпадъци чрез подготовка за повторна 

употреба“, по Процедура BG16M1OP002-2.009 „Изпълнение на демонстрационни 

проекти в областта на управлението на отпадъците“, Оперативна програма „Околна 

среда 2014-2020 г.” (ОПОС 2014-2020 г.), приоритетната ос Отпадъци. 

Докл.: Кметът на общината и всички постоянни комисии 

14.Информация относно дейността на Експертен съвет по устройство на 

територията в период от 01.09.2019  г. до 01.09.2020 г. 

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

благоустрояване, комунални дейности и екология 

15.Информация относно незаконно строителство на територията на община 

Червен бряг и проведени процедури по § 4 от ПРЗ на ЗСПЗЗ, за периода от 01.09.2019 г. 

до 01.09.2020 г. 

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

благоустрояване, комунални дейности и екология 

16. Информация относно състояние на училищната мрежа и тенденции в 

развитието й през учебната 2020/2021 година. Обхванати деца и ученици в детски 

градини и училища. Готовност на учебните и детските заведения на територията на 

общината за учебната 2020/2021 г. Състояние на здравеопазването в училищата и 

детските градини. 

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

и вероизповедания, Комисия по здравеопазване, младежта и спорта и 

Комисия по инвестиционна политика, европейски проекти и  

информационни технологии 

 17. Предложение относно съществуването на паралелки под минималния брой 

ученици за учебната 2020/2021 г. в училищата на територията на община Червен бряг 

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

и вероизповедания 

18.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. 



19.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 

20.Предложение относно продажба на недвижими имоти – частна общинска 

собственост, представляващи апартаменти, находящи се в гр. Червен бряг, ж. к. 

„Победа“, бл. 6/70, вх. А  

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

земеделие, гори и  водно стопанство и Комисия по финансово стопанска 

политика и бюджет 

21.Предложение относно продажба на общинско жилище, находящо се в парцел 

ІІ-747, кв. 46а, бл. 4, вх. А, ет. 1, ап. № 2, с. Телиш, община Червен бряг 

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

земеделие, гори и водно стопанство и Комисия по финансово стопанска 

политика и бюджет 

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

представляващи магазини, находящи се на територията на Общински пазар гр. Червен 

бряг 

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

земеделие, гори и водно стопанство  

23.Предложение относно  прекратяване на съсобственост в поземлен имот с 

идентификатор 80501.37.18, находящ се в гр. Червен бряг, местност „Камика“ 

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

земеделие, гори и водно стопанство  

24. Предложение относно предоставяне за безвъзмездно ползване и стопанисване 

на  имот -  публична общинска собственост, находящ се кв. 13  по плана на с. Рупци 

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

спорта и   Комисия по общинска собственост, земеделие, гори и водно 

стопанство  

25. Организационни: 

Предложение относно вземане на решение за участие в Националната асоциация 

на председателите на Общинските съвети . 

  Докл.:Председателят на Общинския съвет 

 

Съгласно чл.36, ал.1, т.1 от ЗМСМА, общинският съветник е длъжен  да 

присъства на заседанията на Общинския съвет. 

 

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 предава пряко  по местния 

радиовъзел и ще бъде излъчено по КТ ЕТА на другия ден, и повторение в събота 3 

октомври 2020 година. 

 

ПЕТЬО КОСТОВ 

Председател на Общински съвет- Червен бряг 

 

Прикачени файлове  с пълния текст на обсъжданите  материали : 

 

Прикачен файл с предложения от постоянни комисии : 


