
 

Решение № 93 Относно: Точка: Първа.  

Предложение относно изменение и допълнение на Решение № 999 от 26.06.2018 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 № 1023/17.10.2018 г. 

 

Решение № 94 Относно:  Точка: Втора.  

Предложение относно  договор за кредит № 3827.0419/09.04.2019 г. с Търговска банка 

„Д“ АД гр. София. 

 

Решение № 95 Относно:  Точка: Трета.  

Предложение относно издаване на Запис на заповед от Кмета на Община Червен бряг в 

полза на Държавен фонд „Земеделие“, обезпечаващ авансово плащане за 2020 г. по 

подмярка19.4 „Текущи разходи и популяризиране на стратегия за Водено от 

общностите местно развитие“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 

2014 – 2020 г. във връзка с Решение № РД 09-607/02.07.2018 г.  на МЗХГ и подписано 

Споразумение № РД 50-50/02.07.2018 г. между СНЦ „МИГ Карлуковски карст – Червен 

бряг – Искър“ и ПРСР 2014 – 2020 г., ОПРЧР 2014 – 2020 г., ОПНОИР 2014 – 2020 г. и 

ОПИК 2014 – 2020 г. за бенефициенти от двете общини, за изпълнение на стратегия за 

Водено от общностите местно развитие  (СВОМР) на територията на общините Червен 

бряг и Искър по подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за 

Водено от общностите местно развитие“ на мярка 19 „Водено от общностите местно 

развитие“, ПРСР 2014 – 2020 г. 

 

Решение № 96 Относно:  Точка: Четвърта.  

Предложение относно кандидатстване на община Червен бряг по процедура за 

предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP001-2.003 „Енергийна 

ефективност в периферните райони-3” на приоритетна ос 2 „Подкрепа за енергийна 

ефективност в опорни центрове в периферните райони” на Оперативната програма 

„Региони в растеж” 2014-2020 (ОПРР 2014-2020) 

 

Решение № 97 Относно:  Точка: Пета.  

Предложение относно кандидатстване на Община Червен бряг пред Фонд „Социална 

закрила“ към МТСП с проектно предложение с наименование „Ремонт на материалната 

база на Общински социални услуги-ДСП-Червен бряг“. 

 

Решение № 98 Относно:  Точка: Шеста. Организационни  

 

 

Решение № 99 Относно:  Точка: Седма.  

Предложение относно смяна на обслужваща банка на Община Червен бряг като 

първостепенен разпоредител с бюджетни кредити 

 

 

Решение № 100 Относно:  Точка: Осма.  

Информация относно разпространението на COVID-19 и предприетите мерки от 

община Червен бряг   за опазване здравето и живота на населението. 

 

 


