
ЗАСЕДАНИЕ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЧРВЕН БРЯГ – 28.06.2021 ГОДИНА 

 

РЕШЕНИЕ  № 393 

Относно: Точка: Първа.  

Предложение относно приемане на уточнения  план, отчета на бюджета и отчет-

сметка ТБО на община Червен бряг за 2020 г. 

 

 

РЕШЕНИЕ  № 394 

Относно: Точка: Втора.  

Предложение относно приемане на Годишен отчет за състоянието на общински 

дълг за 2020 г. и намерения за поемане през 2021 г. 

 

РЕШЕНИЕ  № 395 

Относно: Точка: Трета.  

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  № 396 

Относно: Точка: Четвърта.  

Информация относно състоянието на гробищните паркове на територията на 

Община Червен бряг. 

 

РЕШЕНИЕ  № 397 

Относно: Точка: Пета.  

Предложение относно приемане на Програма за овладяване популацията на 

безстопанствените кучета на територията на община Червен бряг. 

 

РЕШЕНИЕ  № 398 

Относно: Точка: Шеста.  

Предложение относно вътрешно компенсаторни промени по бюджета на община 

Червен бряг за 2021 г. 

 

РЕШЕНИЕ  № 399 

Относно: Точка: Седма.  

Информация относно  водените от общината съдебни дела. (изпълнение на реш. № 

164/26.06.2020 г. на ОбС). 

 

РЕШЕНИЕ  № 400 

Относно: Точка: Осма.  

Разглеждане на писмо вх.№08-00-15/14.06.2021г. с приложена заповед № РД-29-

04/11.06.2021г. на Областен управител на област Плевен за връщане за ново 

обсъждане на Решение №380/31.05.2021г. на Общински съвет Червен бряг и предл. 

от Кмета на община Червен бряг. 

 

РЕШЕНИЕ  № 401 

Относно: Точка: Девета.  

Отчет на План за реализиране на Стратегията за развитие на образованието в 

община Червен бряг през 2020 г. 



 

РЕШЕНИЕ  № 402 

Относно: Точка: Десета.  

Информация относно  дейността на Комисията по безопасност на движението в 

община Червен бряг за 2020 г. и януари –май 2021 г. 

 

РЕШЕНИЕ  № 403 

Относно: Точка: Единадесета.  

Предложение относно  предоставяне на училищен автобус за безвъзмездно 

ползване и управление от СУ „Христо Смирненски“ гр. Койнаре, община Червен 

бряг. 

 

РЕШЕНИЕ  № 404 

Относно: Точка: Дванадесета.  

Предложение относно отпускане финансова помощ на граждани. 

 

РЕШЕНИЕ  № 405 

Относно: Точка: Тринадесета.  

Предложение 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  № 406 

Относно: Точка: Четиринадесета.  

 Предложение относно отдаване под наем на общински недвижим имот, 

представляващ магазин № 3.20 с площ 14.70 кв.м. за срок от 10/десет/ години, 

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

 

РЕШЕНИЕ  № 407 

Относно: Точка: Петнадесета.  

Предложение относно учредяване на безвъзмездно право на 

ползване  на  помещение, находящо се на ул. „Петко Христов Петков“ № 49,  с. 

Горник, / бивш ОФ клуб/ 

 

РЕШЕНИЕ  № 408 

Относно: Точка: Шестнадесета.  

Предложение относно Допълване на годишната програма за управление и 

разпореждане с имоти - общинска собственост в Община Червен бряг през 2021 

година, приемане на пазарна оценка и продажба на поземлен имот частна 

общинска собственост, находящ се в с. Телиш, представляващ Урегулиран 

поземлен имот  с  планоснимачен № 45 парцел V с площ от 1520 кв. м. в  кв. 3 по 

плана на с. Телиш от 1999 г, отреден за жилищно строителство с издаден АОС 

2605/04.06.2021 г. 

 

РЕШЕНИЕ  № 409 

Относно: Точка: Седемнадесета.  

Предложение относно Допълване на годишната програма за управление и 

разпореждане с имоти - общинска собственост в Община Червен бряг за 2021 

година, приемане на пазарни оценки и продажба на недвижими имоти – частна 

общинска собственост, находящи се в с. Радомирци и с. Чомаковци 



 

РЕШЕНИЕ  № 410 

Относно: Точка: Осемнадесета.  

Предложение относно приемане на пазарна оценка и продажба на 

недвижими  имоти – частна общинска собственост, представляващи 

новообразувани имоти  УПИ ІІІ-43 и УПИ ІV-43 в кв. 105 по плана на гр. Койнаре 

 

РЕШЕНИЕ  № 411 

Относно: Точка: Деветнадесета.  

Предложение относно Допълване на годишната програма за управление и 

разпореждане с имоти - общинска собственост в Община Червен бряг за 2021 

година, приемане на пазарни оценки и продажба на недвижими имоти – частна 

общинска собственост, находящи се в с. Телиш 

 

РЕШЕНИЕ  № 412 

Относно: Точка: Двадесета.  

Предложение относно Допълване на годишната програма за управление и 

разпореждане с имоти - общинска собственост в Община Червен бряг през 2021 

година, приемане на пазарна оценка и продажба на недвижими имоти – частна 

общинска собственост, находящи се в землището на гр. Червен бряг, местност 

„Маркова могила”. 

 

РЕШЕНИЕ  № 413 

Относно: Точка: Двадесет и първа.  

Предложение относно Отдаване под наем  на  общински недвижими имоти, 

представляващи лекарски кабинети, находящи се в Здравна служба на с. Сухаче и 

в Медицински Център – Червен бряг на І –ви етаж. 

 

РЕШЕНИЕ  № 414 

Относно: Точка: Двадесет и втора.  

Предложение относно отдаване под наем на общински недвижими имоти-

площадки за поставяне на преместваеми търговски обекти, съгласно утвърдена 

схема по чл.56 от ЗУТ. 

 

РЕШЕНИЕ  № 415 

Относно: Точка: Двадесет и трета.  

Предложение относно промяна в характера на собствеността от публична в частна 

общинска собственост, допълване на годишната програма за управление и 

разпореждане с общинска собственост в Община Червен бряг през 2021 година, 

приемане напазарна оценка и продажба на общински недвижими имот, находящ 

се в с. Сухаче. 

 

РЕШЕНИЕ  № 416 

Относно: Точка: Двадесет и четвърта.  

Предложение относно учредяване на възмездно, безсрочно отстъпено  право на 

строеж за изграждане на офис-пристройка от 46 кв.м. към самостоятелен обект- 

СНЕК-БАР с идентификатор 80501.805.259.16.1, върху част от имот –частна 

общинска собственост с идентификатор  80501.805.259 по КК и КР на град Червен 

бряг, актуван с АОС № 1254/30.01.2004 г. 

 



РЕШЕНИЕ  № 417 

Относно: Точка: Двадесет и пета.  

Предложение относно  вътрешнокомпенсаторни промени  по бюджета на община 

Червен бряг за 2021 година 

 

РЕШЕНИЕ  № 418 

Относно: Точка: Двадесет и шеста.  

Предложение относно създаване  на Съвет по въпросите на социалните услуги в 

Община Червен бряг, съгласно чл.27, ал.1 и ал.3 от Закон за социалните услуги 

 


