
СПИСЪК РЕШЕНИЯ 

ЗАСЕДАНИЕ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЧРВЕН БРЯГ – 29.06.2022 ГОДИНА 

 

 

 

РЕШЕНИЕ  № 634 

Относно: Точка: Първа.  

Предложение относно  промяна в характера на собствеността от публична в 

частна общинска собственост, приемане на пазарна оценка на площ 1250,00 кв.м. 

отразено в Скица-проект за измененине на изменение и допълнение на КП с. 

Телиш и одобряване сключване предварителен договор за промяна на граници на 

урегулирани поземлени имоти и прехвърляне на собственост по смисъла на чл.15, 

ал.3 и ал.5 от ЗУТ. 

 

РЕШЕНИЕ  № 635 

Относно: Точка: Втора.  

Информация за дейността на Дирекция "Социално подпомагане" –община Червен 

бряг за периода 01.01.2021 г.-31.03.2022 г. 

 

РЕШЕНИЕ  № 636 

Относно: Точка: Трета.  

Информация за изпълнение на дейностите в областта на закрила на детето през 

2021 г. Общинска програма за закрила на детето за 2022година. 

 

РЕШЕНИЕ  № 637 

Относно: Точка: Четвърта.  

Годишен отчет за дейността на „Медицински център Червен бряг“ ЕООД за 2021 

година. 

 

РЕШЕНИЕ  № 638 

Относно: Точка: Пета.  

Информация относно състоянието на гробищните паркове на територията на 

община Червен бряг.  

 

РЕШЕНИЕ  № 639 

Относно: Точка: Шеста.  

Информация относно водените от общината съдебни дела. /Съгл. Решение 

№164/26.06.2020 г./ 

 

РЕШЕНИЕ  № 640 

Относно: Точка: Седма.  

Информация относно дейността на Комисията по безопасност на движението в 

община Червен бряг за 2021 г. 

 

РЕШЕНИЕ  № 641 

Относно: Точка: Осма.  

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.) 

 



РЕШЕНИЕ  № 642 

Относно: Точка: Девета.  

Изпълнение на решение № 608, т.ІІІ.2.1- обсъждане  преобразуване на "Хърхов" 

ЕООД в общинско предприятие. 

 

РЕШЕНИЕ  № 643 

Относно: Точка: Десета.  

Предложение относно откриване процедура за провеждане на конкурс за 

възлагане управлението  на „Многопрофилна болница за активно лечение-Червен 

бряг“ ЕООД. 

 

РЕШЕНИЕ  № 644 

Относно: Точка: Единадесета.  

Информация относно разпределение на средствата за финансиране на 

пенсионерските клубове, клуба на инвалидите и клуба на слепите на територията 

на община Червен бряг през 2022 година – изпълнение на  решение № 

623/30.05.2022 г. 

 

РЕШЕНИЕ  № 645 

Относно: Точка: Дванадесета.  

Предложение относно вътрешнокомпенсаторни промени по бюджета и 

актуализация на капиталовата програма на община Червен бряг за 2022 година. 

 

РЕШЕНИЕ  № 646 

Относно: Точка: Тринадесета.  

Предложение относно участие в процедура за продажба на поземлен имот, 

собственост на Банка ДСК АД. 

 

РЕШЕНИЕ  № 647 

Относно: Точка: Четиринадесета.  

Отчет на План за действие на община Червен бряг за 2021 г. в изпълнение на 

Стратегия  на област Плевен за равенство, приобщаване и участие на ромите 

(2021 г.-2030 г.)  и План за действие на  община Червен бряг през  2022 г. 

 

РЕШЕНИЕ  № 648 

Относно: Точка: Петнадесета.  

Отчет на План за реализиране на Стратегията за развитие на предучилищното и 

училищното образование в община Червен бряг през 2021 г. и  План за 2022 г. 

 

РЕШЕНИЕ  № 649 

Относно: Точка: Шестнадесета. 

 Предложение относно отпускане финансова помощ на граждани  

 

РЕШЕНИЕ  № 650 

Относно: Точка: Седемнадесета.  

Предложение относно приемане  програма на мерките за закрила на деца с 

изявени дарби от общински и държавни училища през 2022 година в община 

Червен бряг 

 

РЕШЕНИЕ  № 651 



Относно: Точка: Осемнадесета.  

Предложение относно  предоставяне на училищните автобуси за безвъзмездно 

ползване и управление от средищните училища и професионарни гимназии на 

територията на община Червен бряг  

 

 

РЕШЕНИЕ  № 652 

Относно: Точка: Деветнадесета.  

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 недвижим имот-частна 

общинска собственост находящ се в с. Радомирци, ул. „Стара планина“ № 16. 

 

 

РЕШЕНИЕ  № 653 

Относно: Точка: Двадесета.  

Предложение относно отдаване под наем на общински недвижими имоти, 

представляващи магазини № 2.1, № 3.5, № 3.16, № 3.21, № 5.3 и № 11.3 за срок от 

10 /десет/ години, находящи се на територията на Общински пазар гр. Червен бряг 

 

 

РЕШЕНИЕ  № 654 

Относно: Точка: Двадесет и първа.  

Предложение относно учредяване на временно и безвъзмездно право за 

управление върху имот - публична общинска собственост, представляващ ПИ с 

идентификатор 80501.807.177 по КККР на гр. Червен бряг, заедно с построените в 

него сгради с идентификатори 80501.807.177.1; 80501.807.177.2; 80501.807.177.3; 

80501.807.177.4, находящ се в гр. Червен бряг, ул. „Западна промишлена“ № 22 в 

кв. 1, парцел ІІ - 2010 съгл. АОС 2683/13.06.2022 г. 

 

 

РЕШЕНИЕ  № 655 

Относно: Точка: Двадесет и втора.  

Предложение относно допускане изработване на проект за Подробен устройствен 

план-план за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) за поземлен имот с 

идентификатор 16540.96.15, местност Поляните, землище на с. Горник, общ. 

Червен бряг. 

 

 

РЕШЕНИЕ  № 656 

Относно: Точка: Двадесет и трета. 

 Предложение относно Инвестиционнно намерение с вх.№38-00-697/13.06.2022г. от 

"Плант Сайънс Корпорейшън"ЕООД с ЕИК:205141170 за изграждане на 

фотоволтаична централа в общински имоти по чл.62, ал.2 от Закона за 

енергетиката 

 

 

 

 

 



РЕШЕНИЕ  № 657 

Относно: Точка: Двадесет и четвърта.  

Предложение относно  промяна на Приложение № 1 към чл.60, ал.2, показатели и 

критерии за определяне на балната оценка/БО/  в едноличните търговски 

дружества с общинско участие  в капитала от Наредба за реда за учредяване и 

упражняване правата на община Червен бряг в публичните предприятия и 

търговските дружества с общинско участие, приета с решение № 485/26.11.2021 г. 

на Общински съвет Червен бряг. 

 

 

 

 

 

 


