
С Ъ О Б Щ Е Н И Е 

 
 

На    16  и 17  юни  2020  година в заседателната зала на VІ етаж   в 

сградата на община Червен бряг,  ще се проведат  заседания на 

постоянните комисии при Общински съвет Червен бряг: 

 

Комисия по инвестиционна политика, европейски проекти и 

информационни технологии-16.06.2020 г. от 13.00 часа 

 

Комисия по образование, култура и  вероизповедания –16.06.2020 г. от 

14.00 часа 

 

Комисия по финансово стопанска политика и  бюджет–16.06.2020 г. от 

15.00 часа 

 

Комисия по общинска собственост, земеделие, гори и водно стопанство –

16.06.2020 г. от 16.00 часа 

 

Комисия по устройство на територията, благоустрояване, комунални 

дейности и екология – 17.06.2020 г. от 13.00 часа 

 

Комисия по здравеопазване, младежта и спорта –17.06.2020 г. от 14.00 часа 

 

Комисия по социална политика, трудова заетост и етнодемографски 

въпроси -17.06.2020 г. от 15.00 часа 

 

 

Комисия по транспорт, законност,  обществен ред, сигурност и граждански 

права -17.06.2020 г. от 16.00 часа 

 

 

 
Материали за  обсъждане : 

 

1. Предложение относно  приемане на уточнения план, отчета на бюджета и 

отчет-сметка ТБО на Община Червен бряг за 2019 година. 

Докл.: Кметът на общината и всички постоянни комисии 

 Годишен отчет за изпълнение на бюджета на  Община Червен бряг към 

31.12.2019 г., съгласно чл.51, ал.2 от Наредбата за условията и реда за съставяне на 

тригодишната бюджетна прогноза за местни дейности и за съставяне, приемане и 

изпълнение  и отчитане  на бюджета на Община Червен бряг. 

2.Предложение тоносно приемане на годишен отчет за състоянието на 

общинския дълг за 2019 година и намерения за поемане през 2020 година. 

Докл.: Кметът на общината и всички постоянни комисии 



3.Информация относно състоянието на гробищните паркове на територията на 

Община Червен бряг. 

Докл.: Кметът на общината и всички постоянни 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. и № 1270/23.04.2019 г.) 

Докл.: Кметът на общината и всички постоянни комисии 

5. Информация относно водените от общината съдебни дела. 

Докл.: Кметът на общината и всички постоянни комисии 

6. Предложение относно  избор на представляващ и освобождаване на 

управителя „МБАЛ -Червен бряг“ ЕООД със срок на правомощията на  прокуриста: до 

провеждане на конкурс за възлагане на управлението на дружеството 

 Докл.: Кметътна общината и всички  комисии 

7. Предложение относно провеждане на конкурс за възлагане управлението на 

„Медицински център-Червен бряг“ ЕООД с едноличен собственик на капитала община 

Червен бряг 

 Докл.: Кметът на общината и всички комисии 

8.Предложение от Инициативен комитет относно удостояване на Тошко 

Атанасов Тодоров посмъртно със званието „Почетен гражданин на Червен бряг“ 

Докл.: Инициативен комитет и всички комисии 

9.Информация относно дейността на Комисията по безопасност на движението в 

община Червен бряг за  2019 г. и януари- май 2020 г. 

Докл.: Кметът на общината и Комисия по транспорт, законност, 

обществен ред, сигурност и граждански права 

10.Предложение относно  приемане на Отчет на План за реализиране на 

Стратегията за развитие на образованието в община Червен бряг през 2019 г. и План  за 

реализиране на Стратегията за развитие на образованието в община Червен бряг  през 

2020 г. 

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

и вероизповедания 

11.Покана  относно  свикване на Общо събрание на акционерите в „ТЕРА” АД  

на 10.07.2020 г. 

Докл.: Председателят на  Общинския съвет и Комисия по  финансово 

стопанска политика и бюджет 

 12. Предложение относно приемане на пазарна оценка и 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 финансово стопанска политика и 

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

стопанство 

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

представляващ помещения -  стоматологичен кабинет, чакалня и санитарен възел с площ 

19 кв. м, находящ се в здравна служба на с. Чомаковци за осъществяване на консултация 

и стоматологична помощ на населението 

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

земеделие, гори и водно стопанство 

 14. Предложение относно предоставяне за безвъзмездно право на ползване и 

стопанисване на общински недвижим имот, публична общинска собственост, 

представляващ помещение с площ 16.00 кв. м, находящо се на I етаж в сградата на 

кметство гр. Койнаре 



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

земеделие, гори и водно стопанство 

 15. Докладна записка относно обезщетяване на собственик във връзка с 

приключване на процедура по отчуждително производство, започнало със заповед № 

692/25.03.1986 г. по чл. 9, ал. 1 от ЗТСУ /отм./ на зам. председателя на ИК на Плевенски 

окръжен народен съвет и изпълнение на Решение № 437/19.10.2015 г. по адм. дело № 

341/2015 г. по описа на Административен съд – Плевен 

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

земеделие, гори и водно стопанство 

16.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. 

17.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 

18. Предложение относно предоставяне  на училищен автобус за безвъзмездно 

ползване и управление  от  СУ „Христо Смирненски“ гр. Койнаре, община Червен бряг. 

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

вероизповедания 

 19. Предложение относно  кандидатстване на Община Червен бряг с проектно 

предложение по Мярка 7 „Достъп до качествено образование, чрез интегрираните в 

образователната система на деца и ученици от маргинализирани общности, 

включително роми“, ОС 3, ИП 9ii, BG05M2OP001-3.012 - МИГ „КАРЛУКОВСКИ 

КАРСТ – ЧЕРВЕН БРЯГ – ИСКЪР“, на Оперативна програма „Наука и образование за 

интелигентен растеж“ 2014-2020 г.  и одобряване на споразумение за партньорство. 

 Докл.: Кметът на общината, Комисия по инвестиционна политика, 

европейски проекти и информационни технологии и Комисия по 

образование, култура и вероизповедания 

20. Ежемесечен отчет на  общинските дружества: 

„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 

 

 

ПЕТЬО КОСТОВ 

Председател на Общински съвет- Червен бряг 

 

Прикачени  файлове с пълния текст на обсъждани  материали: 


