
С Ъ О Б Щ Е Н И Е 
 

На   19, 20 и 21  октомври  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 общинска собственост, земеделие, гори и водно стопанство –

19.10.2020 г. от 14.00 часа 

 

Комисия по финансово стопанска политика и  бюджет–19.10.2020 г. от 

15.00 часа 

 

Комисия по здравеопазване, младежта и спорта –20.10.2020 г. от 14.00 часа 

 

Комисия по социална политика, трудова заетост и етнодемографски 

въпроси -20.10.2020 г. от 14.30 часа 

 

Комисия по устройство на територията, благоустрояване, комунални 

дейности и екология – 20.10.2020 г. от 15.30 часа 

 

Комисия по образование, култура и  вероизповедания –20.10.2020 г. от 

16.30 часа 

 

Комисия по инвестиционна политика, европейски проекти и 

информационни технологии-21.10.2020 г. от 10.00 часа 

 

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

права -21.10.2020 г. от 10.30 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.Предложение относно  Програма на Община Червен бряг за облагородяване на 

междублокови пространства. 

Докл.: Общински съветник Петко Петков и всички постоянни комисии 

3.Предложение относно определяне на максималния брой на таксиметровите 

автомобили извършващи дейност на територията на община Чревен бряг, определяне 

на ред и условия за разпределянето им между превозвачите и определяне на минимални 

и максимални цени за таксиметров превоз на пътници за един километър пробег за 2021 

г. 

Докл.: Кметът на  общината и всички постоянни комисии 



4.Отчет за извършените разходи за командировки от Председателя на 

общинския съвет и Кмета на общината и Справка за изминатите километри на 

служебните автомобили на Община Червен бряг за трето тримесечие на 2020 г. 

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

и бюджет  

5.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. 

6.Предложение относно отдаване под наем за стопанската 2020-2021 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, Комисия по общинска собственост, 

земеделие, гори и водно стопанство и Комисия по устройство на 

територията, благоустрояване, комунални дейности и екология 

7.Предложение относно отдаване под наем на площадка за поставяне на автомат 

за топли напитки в сградата на ОбУ „Отец Паисий“ с. Радомирци 

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

земеделие, гори и водно стопанство 

8.Предложение относно отдаване под наем чрез публично оповестен конкурс на 

общински недвижим имот - публична общинска собственост, представляващ голям и 

малък плувен басейн, дневен бар, медицински пункт, съблекални, помпено помещение, 

изградени на част от дворно място с обща площ 9700 кв.м., находящ се в кв. 110, 

парцел I по плана на гр. Червен бряг с АОС № 1264/27.02.2004 г. за срок от 5 /пет/ 

години. 

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

земеделие, гори и водно стопанство 

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

представляващо площадка № 1 за поставяне на павилион с площ 14.00 кв.м. в гр. 

Койнаре за срок от 5 години 

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

земеделие, гори и водно стопанство 

10.Предложение относно предоставяне за безвъзмездно ползване и стопанисване 

на  имот -  публична общинска собственост, находящ се УПИ I-2, кв. 86, представляващ 

стадион, с площ 24300 кв. м,  по плана на с. Глава 

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

земеделие, гори и водно стопанство 

11.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: 


