
Списък решения от заседание ОбС Червен бряг – 20.04.2022 г. 

 

Решение № 585 

Относно: Точка: Първа. Отчет общински  дружества.  

 

Решение № 586 

Относно: Точка: Втора.  

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 № 587 

Относно: Точка: Трета.  

Информация относно снегопочистването в община Червен бряг през зимния сезон 

2021 -2022  г. 

 

Решение № 588 

Относно: Точка: Четвърта.  

Предложение относно изменение и допълнение на Наредба за условия и ред за 

установяване на жилищни нужди, за настаняване под наем и продажба на 

общински жилища на територията на Община Червен бряг, приета с Решение № 

273/30.03.2005 г., изм. с реш. № 668/28.04.2010 г.; изм. и доп. реш. № 707/28.09.2017 

г. 

 

Решение № 589 

Относно: Точка: Пета.  

Предложение относно приемане на Проект на Наредба за изменение и допълнение 

на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на 

услуги на територията на  община Червен бряг( приета с Решение № 

247/27.11.2020 г., изм. реш. № 275/22.12.2020 г., изм. и доп. реш. № 289/27.01.2021 

г….)  

 

Решение № 590 

Относно: Точка: Шеста.  

Предложение относно обявяване на процедура за избор на управител  на „Хърхов“ 

ЕООД, ЕИК 203417990, седалище и адрес на управление: гр. Червен бряг, ул. 

„Княз Борис І“ № 2. 

 

Решение № 591 

Относно: Точка: Седма.  

Предложение относно приемане на проекта за бюджет на община Червен бряг за 

2022 година. 

 

Решение № 592 

Относно: Точка: Осма.  

Предложение относно определяне основните трудови възнаграждения на 

кметовете на кметства в община Червен бряг.  

 



Решение № 593 

Относно: Точка: Девета.  

Отчет за извършените разходи за командировки от Председателя на общински 

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

автомобили на Община Червен бряг за първото тримесечие на 2022 година. 

 

Решение № 594 

Относно: Точка: Десета.  

Предложение относно отпускане финансова помощ на граждани. 

 

Решение № 595 

Относно: Точка: Единадесета.  

Предложение относно  приемане на  Годишен план за ползване на дървесина от 

горски територии в землищата на с. Горник, гр. Червен бряг, с. Рупци, с. Глава – 

собственост на Община Червен бряг през  2022 г. 

 

Решение № 596 

Относно: Точка: Дванадесета.  

Предложение относно отдаване под наем за временно и възмездно ползване 

на  общински недвижим имот, находящи се „МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР – ЧЕРВЕН 

БРЯГ“ ЕООД гр. Червен бряг, за осъществяване на консултация и медицинска 

помощ на населението. 

 

Решение № 597 

Относно: Точка: Тринадесета.  

Предложение относно предоставяне под наем на земеделски земи от общинския 

поземлен фонд чрез публични търгове с тайно наддаване, за землищата на 

територията на община Червен бряг 

 

Решение № 598 

Относно: Точка: Четиринадесета.  

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, представляващ Урегулиран поземлен имот  IX с площ от 

570 кв. м.  в кв. 103 по плана на с. Горник, ул. „Вела Пеева“ № 14, отреден за 

жилищно строителство. 

 

Решение № 599 

Относно: Точка: Петнадесета.  

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, представляващ Поземлен имот с идентификатор 

80501.803.269,  находящ се в  гр. Червен бряг, ул. „Християнска“ 49-Б  

 

Решение № 600 

Относно: Точка: Шестнадесета.  

Информация относно изпълнението на концесионните договори през 2021 г. 

 



Решение № 601 

Относно: Точка: Седемнадесета.  

Предложение относно  награждаване на изявени спортисти, спортни клубове и 

заслужили спортни деятели по повод Деня на българския спорт и професионален 

празник на работещите в сферата на спорта – 17 май 

 

Решение № 602 

Относно: Точка: Осемнадесета.  

Информация за социалните дейности на територията на община Червен бряг през 

2021 година. 

 

Решение № 603 

Относно: Точка: Деветнадесета.  

Годишен финансов отчет и отчет за дейността през 2021 г.  на читалищата на 

територията на община Червен бряг . 

 

Решение № 604 

Относно: Точка: Двадесета.  

Предложение относно приемане на Годишен финансов отчет   за 2021 г.  на 

спортните клубове на територията на община Червен бряг и информация за 

дейността им през 2021 г. 

 

Решение № 605 

Относно: Точка: Двадесет и първа.  

По чл.53: Предложение  относно  Изпълнение и удължаване срока по проект 

„Патронажна грижа + в Община Червен бряг ", Договор за БФП № 

BG05M9OP001-6.002-0026-С01, процедура BG05M9OP001-6.002 „ПАТРОНАЖНА 

ГРИЖА+” на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси" 2014-2020 и 

възлагане на услугата „Патронажна грижа+", като услуга от общ икономически 

интерес на Отдел Хуманитарни дейности„ находящ се на ул. „Антим I" № 1, 

сградата на Община Червен бряг, етаж 5, стая 505. 

 

Решение № 606 

Относно: Точка: Двадесет и втора.  

По чл.53:Предложение относно изменение и допълнение  на Решение № 146 от 

28.05.2020 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 № 

1174/27.07.2020 г. 

 

Решение № 607 

Относно: Точка: Двадесет и трета. Предложение  от Общинска служба по 

Земеделие –Червен бряг относно  приемане на решение имоти,  находящи се в гр. 

Червен бряг  да   послужат като   обезщетение по съдебно решение  

 

 

 

 


