
 

СЪОБЩЕНИЕ 

 

На 22.12.2020 година /вторник/   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.Предложение относно приемане на  план – сметка за приходите и разходите от 

такса за битови  отпадъци  за 2021 г. 

Докл.: Кметът на общината и всички постоянни комисии 

2. 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 

3.Отчет за постъпилите суми от глоби и санкции във връзка с нарушенията на 

територията на община Червен бряг ,  в изпълнение на приетите Наредби през периода 

месец ноември 2019 г.-месец октомври 2020 г. 

Докл.: Кметът на общината и всички постоянни комисии 

4.Информация относно водените  от община  съдебни дела. 

Докл.: Кметът на общината и всички постоянни комисии 

5.Предложение относно удължаване срока по т.2 от решение № 186/28.07.2020 г. 

за възстановяване на отпуснатата възмездна финансова помощ на „Медицински център 

Червен бряг“ ЕООД. 

Докл.: Кметът на общината и всички комисии 

6.Предложение относно удължаване срока по т.2 от решение № 157/28.05.2020 г. 

за възстановяване на отпуснатата възмездна финансова помощ на „Хърхов“ ЕООД. 

Докл.: Кметът на общината  и всички комисии 

7.Предложение относно отпускане финансова помощ на граждани. 

Докл.: Кметът на  общината и всички постоянни комисии 

8.Предложение относно разрешаване изработването на проект за изменение на  

подробен устройствен план-план за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) за ПИ 

80501.805.336 по кадастрална карта  на гр. Червен бряг. 

Докл.: Кметът на община Червен бряг и  всички постоянни комисии 

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

представляващ площадка за поставяне на павилион с обща площ от 50.00 кв. м., 

предназначен за търговски обект, находящ се на бул. „Христо Ботев“ от страна на ЖП 

гарата, гр. Червен бряг за срок от 5 години. 

Докл.: Кметът на общината и  всички постоянни комисии 

 10. Предложение относно  изтичащ договор за отдаване под наем на магазин, 

находящ се в бл. „Слънце“, гр. Червен бряг. 

Докл.: Кметът на общината и  всички постоянни комисии 

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

представляващ помещения,състоящи се от лекарски кабинет, манипулационна, перално 

помещение, ½ от чакалня и санитарен възел с площ 52,00 кв.м., находящи се в Здравна 

служба –І-ви етаж, кв.6, УПИ VІ на с. Радомирци, общ. Червен бряг, за осъществяване 

на консултация и медицинска помощ на населението за срок от 5 /пет/ години. 

Докл.: Кметът на общината и  всички постоянни комисии  

 



12. Предложение относно изтичащ договор за отдаване под наем на помещение, 

находящо се в кв.130, парц. ІІІ по плана на гр.  Червен бряг. 

Докл.: Кметът на общината и  всички постоянни комисии 

13. Разглеждане  на заповед №  РД-29-18 от 08.12.2020 година на  Областния 

управител на  област Плевен  за връщане   за ново обсъждане решение № 

247/27.11.2020 г. на Общински съвет Червен бряг.(писма на Областен управител на 

област Плевен  с вх. № 08-00-25/10.12.2020 г. и вх. № 08-00-25(1)/11.12.2020 г.) 

 Докл.устно: Председателят на Общинския съвет 

14.Отговор на питане 

 

 

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 

26 декември 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 : 


