
СПИСЪК РЕШЕНИЯ 

ЗАСЕДАНИЕ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЧРВЕН БРЯГ – 19.12.2022 ГОДИНА 

 

 

 

РЕШЕНИЕ  № 751 

Относно точка първа: 

Предложение относно Инвестиционно намерение за изграждане на слънчева 

фотоволтаична централа с индикативна инсталирана мощност от 120 MW за 

производство на електроенергия от ВЕИ в общински поземлени имоти по КККР 

на с Бресте. 

 

РЕШЕНИЕ  № 752 

Относно точка втора: 

Предложение относно приемане на план 

 

РЕШЕНИЕ  № 753 

Относно точка трета:  

Отчет за постъпилите суми от глоби и санкции във връзка с нарушенията на 

територията на община Червен бряг , в изпълнение на приетите Наредби през 

периода  м. ноември 2021 г. – м. октомври 2022 г. 

 

РЕШЕНИЕ  № 754 

Относно точка четвърта: 

Информация относно водените от общината съдебни дела . /Съгл. Решение 

№164/26.06.2020 г./ 

 

РЕШЕНИЕ  № 755 

Относно точка пета: 

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  № 756 

Относно точка шеста:  

Годишен план за дейността на звеното за вътрешен одит в Община Червен бряг за 

2022 г. и Стратегически план за одитните ангажименти за периода 2022-2-24 г. 

 

РЕШЕНИЕ  № 757 

Относно точка седма: 

Предложение относно кандидатстване на Община Червен бряг с проектно 

предложение по процедура чрез подбор на проектни предложения с един краен 

срок за кандидатстване BG05SFPR002-2.003 „Бъдеще за децата“ по Програма 

„Развитие на човешките ресурси“ 2021-2027 

 

 

 

 

 

 



РЕШЕНИЕ  № 758 

Относно точка осма: 

Предложение относно кандидатстване на Община Червен бряг с проектно 

предложение по  процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна 

финансова помощ BG05SFPR002-2.002 „Укрепване на общинския капацитет” по 

Програма „Развитие на човешките ресурси“ 2021-2027 

 

РЕШЕНИЕ  № 759 

Относно точка девета: 

Предложение относно отпускане финансова помощ на граждани. 

 

РЕШЕНИЕ  № 760 

Относно точка десета.  

Заявления  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  № 761 

Относно точка единадесета.  

Предложение относно отдаване под наем за временно и възмездно ползване 

на  общински недвижим имот - помещения, представляващи лекарски кабинети 

№ 8 и № 9, част от чакалнята и санитарен възел с площ 30,00 кв. м. , находящ се 

на ІІ етаж в Здравна служба – гр. Койнаре, за осъществяване на консултация и 

медицинска помощ на населението, съгл. АОС № 134/05.10.1998 г. 

 

РЕШЕНИЕ  № 762 

Относно точка дванадесета.  

Предложение относно учредяване на възмездно, отстъпено право на строеж за 

изграждане на трансформаторен пост. 

 

РЕШЕНИЕ  № 763 

Относно точка тринадесета:  

Предложение относно учредяване на възмездно, безсрочно отстъпено право на 

строеж върху допълнителни 6  кв. м. към разрешени 18 кв. м.  за изграждане на 

Гаражна клетка от 24 кв. м.  върху имот - частна общинска собственост, 

представляващ УПИ II-242  в кв. 61 по ПРЗ на с. Рупци. 

 

РЕШЕНИЕ  № 764 

Относно точка четиринадесета.  

Предложение относно отдаване под наем на общински недвижими имоти, 

представляващи магазини № 3.8 и № 3.9 за срок от 10 /десет/ години, находящи се 

на територията на Общински пазар гр. Червен бряг. 

 

РЕШЕНИЕ  № 765 

Относно точка петнадесета: 

Предложение относно приемане правила за избор на регистриран одитор  за 

заверка на годишния финансов отчет на общинско публично предприятие 

„Многопрофилна болница за активно лечение – Червен бряг“ ЕООД 

 

 



РЕШЕНИЕ  № 766 

Относно точка шестнадесета.  

Проект на Наредба за условията и реда за записване, отписване и преместване на 

деца в детските градини на територията на община Червен бряг. 

 

РЕШЕНИЕ  № 767 

Относно точка седемнадесета.  

Информация от комисията за провеждане конкурса за възлагане управлението на 

„МБАЛ Червен бряг“ ЕООД. 

 

РЕШЕНИЕ  № 768 

Относно точка осемнадесета.  

Предложение относно изменение на Общия устройствен план (ОУП) на Община 

Червен бряг. 

 

РЕШЕНИЕ  № 769 

Относно точка деветнадесета.  

Предложение относно актуализация на бюджета и на капиталовата програма на 

община Червен бряг за 2022 година. 

 

РЕШЕНИЕ  № 770 

Относно точка двадесета.  

Информация за начина по който се извършва текущия контрол на ремонта на ул. 

„Сава Младенов“ – V кв. 

 

РЕШЕНИЕ  № 771 

Относно точка двадесет и втора: 

Предложение  относно допускане изработване на проект за Подробен устройствен 

план – парцеларен /ПУП – ПП/  на техническата инфраструктура –подземен 

електропровод за присъединяване на ПИ 80501.510.11  и 80501.510.798 в землище 

на гр. Червен бряг. 

 

РЕШЕНИЕ  № 772 

Относно точка двадесет и трета.  

Предложение относно предоставяне на безвъзмездно право на ползване върху 

имот-публична общинска собственост „Спортна зала“, сгради с идентификатори 

80501.804.220.1, 80501.804.220.2, 80501.804.220.3 находящи се в поземлен имот с 

идентификатор 80501.804.220 по КККР на гр. Червен бряг на спортни клубове 

 

 

 


