
ЗАСЕДАНИЕ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЧРВЕН БРЯГ – 28.09.2021 ГОДИНА 

 

 

РЕШЕНИЕ  № 441 

Относно: Точка: Първа.  

Отчет на Общинските търговски дружества за шестмесечието на 2021 година: 

 

РЕШЕНИЕ  № 442 

Относно: Точка: Втора.  

Информация за текущото изпълнение на бюджета на Община Червен бряг за 

полугодието на  2021г. 

 

РЕШЕНИЕ  № 443 

Относно: Точка: Трета.  

Предложение относно Вътрешно компенсаторни промени по бюджета и 

актуализация на капиталовата програма на община  Червен бряг за 2021г. 

 

РЕШЕНИЕ  № 444 

Относно: Точка: Четвърта.  

Предложение относно одобряване на избрана кредитна/финансова институция по 

чл.19 от ЗОД и проектодоговор 

 

РЕШЕНИЕ  № 445 

Относно: Точка: Пета.  

Информация относно изготвени, внесени, одобрени и в процес на изпълнение 

проекти на Община Червен бряг.  

 

РЕШЕНИЕ  № 446 

Относно: Точка: Шеста.  

Предложение относно  приемане на Стратегия за развитие на предучилищното и 

училищното  образование в община Червен бряг (2021 – 2025 г.) и  План за 

реализиране на Стратегията за развитие на предучилищното и 

училищното  образование в община Червен бряг през 2021 г. 

 

РЕШЕНИЕ  № 447 

Относно: Точка: Седма. 

Информация относно състояние на училищната мрежа и тенденции в развитието 

й през учебната 2021/2022 година. Обхванати деца и ученици в детски градини и 

училища. Готовност на учебните и детските заведения на територията на 

общината за учебната 2021/2022 г. Състояние на здравеопазването в училищата и 

детските градини. 

 

РЕШЕНИЕ  № 448 

Относно: Точка: Осма.  

Предложение относно съществуването на паралелки под минималния брой 

ученици за учебната 2021/2022 г. в училищата на територията на община Червен 

бряг 

 

 

 



РЕШЕНИЕ  № 449 

Относно: Точка: Девета.  

Информация относно дейността на Експертен съвет по устройство на територията 

в период от 01.09.2020 год. до 01.09.2021 год.  

 

РЕШЕНИЕ  № 450 

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 01.09.2020 г. до 

01.09.2021г. 

 

РЕШЕНИЕ  № 451 

Относно: Точка: Единадесета. 

 Предложение относно отпускане финансова помощ на граждани.  

 

РЕШЕНИЕ  № 452 

Относно: Точка: Дванадесета.  

Предложение относно определяне на максималния брой на таксиметровите 

автомобили извършващи дейност на територията на община Червен бряг, 

определяне на минимални  и максимални цени за таксиметрови превоз на 

пътници за един километър пробег за 2022 г. 

 

РЕШЕНИЕ  № 453 

Относно: Точка: Тринадесета. 

 Предложение относно изтичащи договори за отдаване под наем на помещения, 

предназначени за услуги -  помещения в с.  Глава и с. Бресте.  

 

РЕШЕНИЕ  № 454 

Относно: Точка: Четиринадесета.  

Предложение относно молба  с вх. рег. № 14-00-56/12.07.2021 г. и писмо с вх. рег. № 

14-00-66/07.09.2021 г.на  Централна коперативна банка  АД, клон Плевен, 

представителство гр. Червен бряг за освобождаване от заплащане  на наем срок от 

два месеца. 

 

РЕШЕНИЕ  № 455 

Относно: Точка: Петнадесета.  

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  № 456 

Относно: Точка: Шестнадесета.  

Предложение относно отдаване под наем на общински недвижим имот, 

представляващ заведение за обществено хранене № 9 с площ 53,50 кв.м. за срок от 

5/пет/ години, находящ се на територията на Общински пазар гр. Червен бряг. 

 

 



РЕШЕНИЕ  № 457 

Относно: Точка: Седемнадесета.  

Предложение относно допълване  на годишната програма за управление и 

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

г.,  приемане на пазарна оценка и продажба на недвижими имоти – частна 

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

„Биволски камък“. 

 

РЕШЕНИЕ  № 458 

Относно:  

Точка: Осемнадесета.  

Предложение относно допълване  на годишната програма за управление и 

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

г.,  приемане на пазарни оценки и продажба на недвижими имоти – частна 

общинска собственост, находящи се в с. Радомирци, ул. „Неофит Рилски“ № 1Б и 

№ 1В. 

 

РЕШЕНИЕ  № 459 

Относно: Точка: Деветнадесета.  

Предложение относно отдаване под наем за стопанската 2021-2022 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  № 460 

Относно: Точка: Двадесета.  

Предложение относно приемане на Годишен план за ползване на дървесина  от 

горски територии в землищата на с .Ракита, с. Радомирци, с. Лепица, с. 

Чомаковци, с. Сухаче и с. Бресте - собственост на Община Червен бряг през 2021 г. 

 

РЕШЕНИЕ  № 461 

Относно: Точка: Двадесет и първа.  

Предложение относно кандидатстване на Община Червен бряг с проектно 

предложение „Нашето днес е вашето утре – създаване на интегрирани мерки за 

овластяване на ромите в Община Червен бряг“ по процедура финансирана от 

Програма „Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на 

уязвими групи“, чрез Финансовия механизъм на Европейското икономическо 

пространство 2014 – 2021. Програмата се управлява от дирекция „Външни 

европейски програми“ (Програмен оператор – ПО), Министерство на 

образованието и науката. 

 

 


