
СПИСЪК РЕШЕНИЯ 

ЗАСЕДАНИЕ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЧРВЕН БРЯГ – 21.09.2022 ГОДИНА 

 

 

 

РЕШЕНИЕ  № 683 

Относно точка първа: Отчет на Общинските търговски дружества за 

шестмесечието на 2022 година.  

 

РЕШЕНИЕ  № 684 

Относно точка  втора: 

Информация за текущото изпълнение на бюджета на Община Червен бряг за 

полугодието на  2022г.  

 

РЕШЕНИЕ  № 685 

Относно точка трета: 

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. 

 

РЕШЕНИЕ  № 686 

Относно точка четвърта: 

Предложене относно актуализация на  бюджета  и на капиталовата програма на 

община  Червен бряг   за 2022 г. 

 

 

РЕШЕНИЕ  № 687 

Относно Точка пета: 

Предложение относно приемане на  бюджетната прогноза за периода 2023-2025г. 

на постъпленията от местни приходи и на разходите за местни дейности на 

община Червен бряг. 

 

РЕШЕНИЕ  № 688 

Относно Точка Шеста:  

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. 

 

РЕШЕНИЕ  № 689 

Относно Точка седма: 

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. 

 

 

 

 



РЕШЕНИЕ  № 690 

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  № 691 

Относно Точка девета:  

Информация за дейността на Експертен съвет по устройство на територията в 

период от 01.09.2021 г. до 01.09.2022 г. 

 

РЕШЕНИЕ  № 692 

Относно Точка десета: 

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. 

 

РЕШЕНИЕ  № 693 

Относно Точка единадесета: 

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. 

 

РЕШЕНИЕ  № 694 

Относно: Точка дванадесета.  

Предложение относно съществуването на паралелки под минималния брой 

ученици за учебната 2022/2023 г. в училищата на територията на община Червен 

бряг. 

 

РЕШЕНИЕ  № 695 

Относно Точка тринадесета: 

 Предложение относно отпускане финансова помощ на граждани  

 

РЕШЕНИЕ  № 696 

Относно Точка четиринадесета: 

Заявление  относно финансово подпомагане на нуждаещите се за извършване на 

дейности по асистирана репродукция при лица с безплодие, лечимо преди всичко с 

методите на арт. 

 

РЕШЕНИЕ  № 697 

Относно Точка петнадесета: 

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. 

 

 



РЕШЕНИЕ  № 698 

Относно Точка шестнадесета: 

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. 

 

РЕШЕНИЕ  № 699 

Относно Точка седемнадесета: 

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. 

 

РЕШЕНИЕ  № 700 

Относно Точка осемнадесета: 

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. 

 

РЕШЕНИЕ  № 701 

Относно Точка деветнадесета:  

Предложение относно отдаване под наем на общински недвижим имот, 

представляващ магазин № 3.25  с площ 26,35 кв.м.за срок от 10 /десет/ години, 

находящ се на територията на Общински пазар гр. Червен бряг. 

 

РЕШЕНИЕ  № 702 

Относно Точка двадесета: 

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. 

 

РЕШЕНИЕ  № 703 

Относно Точка двадесет и първа: 

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. 

 

 



РЕШЕНИЕ  № 704 

Относно Точка двадесет и втора: 

Предложение относно  определяне на общински терен за организиране на пазар за 

плодове и зеленчуци всеки вторничен ден, на територията на обособения паркинг 

зад „Общински пазар Червен бряг“ 

 

РЕШЕНИЕ  № 705 

Относно Точка двадесет и трета: 

Предложение относно приемане на Годишен план за ползване и продажба на 

дървесина от горски територии в землищата на гр. Койнаре, с. Девенци, с. Телиш, 

с. Горник и с. Радомирци- собственост на Община Червен бряг, през 2022/2023 г. 

 

РЕШЕНИЕ  № 706 

Относно Точка двадесет и четвърта: 

Информация относно изпълнение на решение № 617/30.05.2022 г.на Общински 

съвет Червен бряг относно изпълнение на  препоръките в доклада   на Комисията, 

избрана с реш. № 324/05.03.2021 г., актуализирана с решение № 506/17.12.2021 

г.  за  цялостна проверка по проектирането, изпълнението , фактурирането и 

санкциите на проект "Подобряване и изграждане на инфраструктурата 

за  питейни и отпадъчни води в гр. Червен бряг“    

 

РЕШЕНИЕ  № 707 

Относно Точка двадесет и пета: 

 Предложение относно разглеждане на  предложение на Кмета на общината с изх. 

№ 06-00-216/16.06.2022 г., регистрирано   в деловодната система на  община Червен 

бряг,  към  писмо от Кмета на общината  в Общински съвет с вх. № 07-01-

248/09.09.2022 г. с приложена  пътна карта от „Плант Сайънс 

Корпорейшън“ЕООД  относно инвестиционно намерение за изграждане 

фотоволтаична централа -с.Бресте.  

 

Относно: Точка двадесет и шеста.:Отговор на питане 

 

РЕШЕНИЕ  № 708 

Относно: Точка двадесет и седма.  

Предложение относно изменение на Решение № 666 от 27.07.2022 г., т.1, подточка 2 

„Срок за усвояване“, тире трето „Цена на кредита“ и подточка 5, тире второ от 

„Начин на обезпечение на кредита“ на Общински съвет-Червен бряг, необходимо 

за сключване на договор  за кредит с „ Фонда за органите на местно 

самоуправление в България- ФЛАГ“ЕАД 

 

РЕШЕНИЕ  № 709 

Относно Точка двадесет и осма.  

Предложение относно допускане на изменение на ПУП-ПР за УПИ I и УПИ ΙΙ в 

кв.87 по по плана на село Глава 

 

РЕШЕНИЕ  № 710 

Относно: Точка Двадесет и девета.  

Предложение относно допускане на изменение на ПУП-ПР на гр. Червен бряг за 

територия югозападно от квартал 20, представляваща улична регулация - 

публична общинска собственост. 


