
 
С Ъ О Б Щ Е Н И Е 
 
На  13 и 14 септември   2022  година  в  заседателната зала на  VІ етаж в сградата  на 
Общинска администрация,  ще се проведат  заседания на постоянните комисии при 
Общински съвет Червен бряг: 
 
 
Комисия по устройство на територията, благоустрояване, комунални дейности и 
екология – 13.09.2022 г. от 12.00 часа 
 
Комисия по социална политика, трудова заетост и етнодемографски въпроси -
13.09.2022 г. от 13.00 часа 
 
Комисия по образование, култура и  вероизповедания –13.0.2022 г. от 14.00 часа 
 
Комисия по инвестиционна политика, европейски проекти и информационни 
технологии-13.09.2022 г. от 15.00 часа 
 
Комисия по финансово стопанска политика и  бюджет–13.09.2022 г. от 16.00 часа 
 
Комисия по здравеопазване, младежта и спорта –14.09.2022 г. от 13.00 часа 
 
Комисия по транспорт, законност,  обществен ред, сигурност и граждански права -
14.09.2022 г. от 14.00 часа 
 
Комисия по общинска собственост, земеделие, гори и водно стопанство –14.09.2022 г. 
от 15.00 часа 
 
Материали за  обсъждане : 

 
1. Информация за текущото изпълнение на бюджета на Община Червен бряг за 

полугодието на  2022г. 
Докл.: Кметът на общината и всички постоянни комисии 

2.Предложение относно  възмездно придобиване на поземлен имот, находящ 
се в гр. Червен бряг, ул. „Стефан Караджа“ № 8, представляващ ПИ с идентификатор 
80501.801.87 с площ от 655 кв.м. ведно с построените в имота сгради с 
идентификатори: 80501.801.87.1, 80501.801.87.2, 80501.801.87.3 и 80501.801.87.4. 

Докл.: Кметът на общината и всички комисии 
3.Предложение относно актуализация на  бюджета  и на капиталовата програма 

на община  Червен бряг   за 2022 г. 
Докл.: Кметът на общината и всички комисии 

4.Предложение относно изменение и допълнение на Решение № 352 от 
28.04.2021 г., т. 1, първо тире „Срок за погасяване“ на Общински съвет – Червен бряг, за 
удължаване срока за погасяване на кредит към „Фонда за органите на местно 
самоуправление в България – ФЛАГ“ ЕАД, сключен съгласно Договор № 
1249/21.05.2021 г. 



Докл.: Кметът на общината и всички постоянни комисии 
5.Предложение относно покана за членство с рег. № 18-00-27/26.07.2022 г. на 

„Асоциацията на българските градове и региони“/АБГР/ в общините в Република 
България. 
  Докл.: Кметът на общината и всички комисии 

6.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 
7.Информация за дейността на Експертен съвет по устройство на територията в 

период от 01.09.2021 г. до 01.09.2022 г. 
Докл.: Кметът на общината и Комисия по устройство на територията, 
благоустрояване, комунални дейности и екология 

8.Информация относно изпълнение и задълженията на Общинска 
администрация по осъществяване на цялостен контрол върху законосъобразността на 
извършващото се строителство, за строежи от четвърта до шеста категория, в 
съответствие с правомощията, вменени по чл.223 от ЗУТ на Кмета  и на служителите за 
контрол по строителството  в периода от 01.09.2021 г. до 01.09.2022 г. 

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

9.Информация относно състояние на училищната мрежа и тенденции в 
развитието й през учебната 2022/2023 г. Обхванати деца и ученици в детски градини и  
училища.Готовност на учебните и детските заведения на територията на общината за 
учебната 2022/ 2023 година. Състояние на здравеопазването в училищата и детските 
градини. 

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

10.Предложение относно съществуването на паралелки под минималния брой 
ученици за учебната 2022/2023 г. в училищата на територията на община Червен бряг. 

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

11. 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 

12.Покана от  инж.Светла Вълова –изп. директор на „ТЕРА” АД  относно  
свикване на Общо събрание на акционерите в „ТЕРА” АД  на 23.09.2022 г. 

Докл.: Председателят на ОбС и Комисия по финансово стопанска 
политика и бюджет 

13.Предложение относно приемане на пазарни оценки и продажба на 
недвижими имоти – частна общинска собственост, представляващи: 

1.Самостоятелен обект в сграда /апартамент/ с идентификатор 
80501.805.411.2.4 с площ 69,06 кв. м.  с прилежащи части: маза № 4 с площ 5,40 кв. м. и 
2,893 % идеални части от общите части на цялата сграда с адрес: град Червен бряг, ж.к. 
„Победа“, бл. 6/70, вх. А, ет. 2, ап.4 , актуван с АОС № 2451/21.04.2020 г. 

2.Самостоятелен обект в сграда /апартамент/ с идентификатор 
80501.805.411.2.9 с площ 68,01 кв. м.  с прилежащи части: маза № 9 с площ 5,50 кв. м. и 



2,895 % идеални части от общите части на цялата сграда с адрес: град Червен бряг, ж.к. 
„Победа“, бл. 6/70, вх. А, ет. 3, ап.9 , актуван с АОС № 2456/22.04.2020 г. 

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

14.Предложение относно  допълване на годишната  програма за управление и 
разпореждане с имоти-общинска собственост в Община Червен бряг през 2022 година, 
приемане на пазарна оценка и продажба на недвижим имот-частна общинска 
собственост на собственика на парцел с придаваеми части по ПРЗ /неуредени 
регулачни сметки/, находящ се в с. Телиш, община Червен бряг. 

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

 15.Предложение относно отдаване под наем на общински недвижими имоти, 
представляващи магазини № 11.6 и № 5.4 за срок от 10 /десет/ години, находящи се на 
територията на Общински пазар Червен бряг. 

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

 16.Предложение относно отдаване под наем за стопанската 2022-2023 година 
на проектираните в плана за земеразделяне полски пътища и отразените в плана за 
земеразделяне, в картата на съществуващи и възстановими стари граници и в  картата 
на възстановената собственост напоителни канали, които не функционират. 

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

17.Предложение относно допълване на годишната програма за управление и 
разпореждане с имоти - общинска собственост в Община Червен бряг за 2022 година, 
приемане на пазарна оценка и продажба на поземлен имот – частна общинска 
собственост с идентификатор 80501.808.559 по КККР на гр. Червен бряг с площ 556 
кв.м., находящ се в гр. Червен бряг, ул. „Бузлуджа“  № 47А. 

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

18.Отчет на Общинските търговски дружества за шестмесечието на 2022 година. 
 Ежемесечен отчет. 

Докл.: Управителите на 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: 


