
С Ъ О Б Щ Е Н И Е 

 

На  14 и 15 март   2023  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 общинска собственост, земеделие, гори и водно стопанство –14.03.2023 г. 

от 12.00 часа 

 

Комисия по здравеопазване, младежта и спорта –14.03.2023 г. от 13.00 часа 

 

Комисия по социална политика, трудова заетост и етнодемографски въпроси -

14.03.2023 г. от 14.00 часа 

 

Комисия по устройство на територията, благоустрояване, комунални дейности и 

екология – 14.03.2023 г. от 15.00 часа 

 

Комисия по инвестиционна политика, европейски проекти и информационни 

технологии-15.03.2023 г. от 11.00 часа 

 

Комисия по образование, култура и  вероизповедания –15.03.2023 г. от 12.00 часа 

 

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

15.03.2023 г. от 13.00 часа 

 

Комисия по финансово стопанска политика и  бюджет–15.03.2023 г. от 14.00 часа 

 

Материали за  обсъждане : 

1.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 

2.Годишен доклад за дейността на Звеното за вътрешен одит в община Червен 

бряг за 2022 г., Годишен план за дейността на Звеното  за вътрешен одит в Община 

Червен бряг за 2023 г. , Актуализиран стратегически план за одитните ангажименти за 

периода 2022-2024 г. 

Докл.: Кметът на общината и всички постоянни комисии 

3.Становище от сдружение „Будно село Горник“  относно изграждане на нов 

мост на р. „Искър“ –Горник – Червен бряг. 

За становище  Кмет на община Червен бряг 

Докл.: Всички комисии 
4.Предложение относно изпълнение на проект „Грижа в дома в Община Червен 

бряг”, Договор за БФП № BG05SFPR002-2.001-0105-C01 , процедура BG05SFPR002-
2.001 „ГРИЖА В ДОМА ” на Програма „Развитие на човешките ресурси" 2021-2027 и 
възлагане на услугата „Грижа в дома", като услуга от общ икономически интерес на 
“Център за почасово предоставяне на услуги за социално включване в общността или в 
домашна среда“, находящ се на , ул. „Яне Сандански" № 61, Медицински център – 
Червен бряг.  

Докл.: Кметът на общината и всички комисии 
5. Предложение относно предоставяне на поземлени имоти от общинския 

поземлен фонд на територията на община Червен бряг за инсталиране на фотоволтаични 



централи за производство на електрическа енергия от възобновяеми източници и 

подстанция с мощност около 200 MW 
Докл.: Кметът на общината и всички комисии 

6.Отчет за работата на Местната комисия за борба срещу противообществените 

прояви на малолетни и непълнолетни  през 2022 г. 

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

спорта и Комисия по образование, култура и   вероизповедания 

7.Годишен финансов отчет и отчет за дейността през 2022 г.  на читалищата на 

територията на община Червен бряг. 

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

вероизповедания и  Комисия  по финансово стопанска политика и бюджет 

8.Годишен финансов отчет и отчет за дейността за 2022 г.  на спортните клубове 

на територията на община Червен бряг  и информация за дейността им през 2022 г. 

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

Комисия  по финансово стопанска политика и бюджет 

9.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 

      10. Предложение за планиране на социалните услуги на общинско и областно 

ниво, които се финансират изцяло или частично от държавния  бюджет. 

Докл.: Кметът на общината и Комисия по социална политика, трудова 

заетост и етнодемографски въпроси 

11.Предложение относно допускане изработване на проект за Подробен 

устройствен план – Парцеларен план /ПУП-ПП/ за елементи на техническата 

инфраструктура – подземна и въздушна кабелна линия НН за присъединяване на 

„Инсталация за производство на електрическа енергия от възобновяеми източници“ в 

ПИ 80501.169.9 на КККР землище на гр.Червен бряг, към електроразпределителните 

мрежи и съоръжения. 

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

благоустрояване, комунални дейности и екология 

12.Обзор на състоянието и тенденциите в развитието на пазара на труда през 

2022 година на Дирекция  „Бюро по труда“ –гр. Червен бряг. 

Докл.: Директор „БТ“ – Червен бряг и  Комисия по социална политика, 

трудова заетост и етнодемографски въпроси 

13.Ежемесечен отчет „Хърхов“  ЕООД. 

Докл.: Прокурист на  „Хърхов“ ЕООД и комисия  по финансово 

стопанска политика и бюджет 
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тановище от Общо събрание  проведено от 5.01.2023 г. и становище на синдикални 

организации към  КТ „Подкрепа“ и СБУ към КНСБ в СУ „Д-р Петър Берон“ – гр. 

Червен бряг относно сигнал за дейността на  директора  на училището. 

Докл.: Комисия по образование, култура и вероизповедания и Комисия по 

устройство на територията, благоустрояване, комунални дейности и 

екология 

ПЕТЬО КОСТОВ 

Председател на Общински съвет- Червен бряг 

 

Прикачени  файлове с пълния текст на обсъждани  материали: 

 


