
РЕШЕНИЕ № 297 

Относно: Точка: Първа.  

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 № 298 

Относно:  

Точка: Втора.  

Годишен отчет за изпълнението  на Програмата за управление на Кмета на 

община Червен бряг за първата година  от  мандат 2019-2023 година. 

 

РЕШЕНИЕ № 299 

Относно: Точка: Трета. 

 Годишен доклад за дейността по вътрешен одит в Община Червен бряг за периода 

01.01.2020 г.-31.12.2020 г.  

 

РЕШЕНИЕ № 300 

Относно: Точка: Четвърта.  

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

за периода 01.01.2021 г.-31.12.2021 г. 

 

РЕШЕНИЕ № 301 

Относно: Точка: Пета.  

Актуализиран стратегически план за одитните ангажименти за периода 2020-2022 

година. 

 

РЕШЕНИЕ № 302 

Относно: Точка: Шеста.  

Предложение относно определяне размера на основните трудови възнаграждения 

на кметовете  на кметства, считано от 01.01.2021 г. 

 

РЕШЕНИЕ № 303 

Относно: Точка: Седма.  

Информация за изпълнение на Годишната програма за управление и 

разпореждане с имотите – общинска собственост в община Червен бряг за 2020 г. 

 

РЕШЕНИЕ № 304 

Относно: Точка: Осма.  

Предложение относно приемане на Годишна програма за управление и 

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

година. 

 

 

РЕШЕНИЕ № 305 

Относно: Точка: Девета.  

Предложение относно  вътрешно компенсаторни промени в План-сметка за 

приходите и разходите от такса за битови отпадъци за 2021 год., приета с решение 

№ 263/22.12.2020 г. на Общински съвет Червен бряг 

 



 

РЕШЕНИЕ № 306 

Относно: Точка: Десета.  

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

2021 година.  

 

 

РЕШЕНИЕ № 307 

Относно: Точка: Единадесета.  

Годишен отчет за изпълнение на „Програма за опазване на околната среда на 

територията на Община Червен бряг“, съгласно чл.79, ал.5 от Закона за опазване 

на околната среда за 2020 г. 

 

 

РЕШЕНИЕ № 308 

Относно: Точка: Дванадесета.  

Годишен отчет за изпълнение на „Програма за управление на отпадъците на 

територията на  община Червен бряг“, съгласно чл.52, ал.9 от Закона за 

управление на отпадъците за 2020 г. 

 

 

РЕШЕНИЕ № 309 

Относно: Точка: Тринадесета.  

Предложение относно определяне на пасища, мери и ливади за общо и 

индивидуално ползване на територията на Община Червен бряг за стопанската 

2021-2022 г. 

 

 

РЕШЕНИЕ № 310 

Относно: Точка: Четиринадесета.  

Предложение  относно приемане на годишен план за паша и правила за 

ползването на пасища, мери и ливади на територията на Община Червен бряг за 

стопанската 2021-2022 г.  

 

 

РЕШЕНИЕ № 311 

Относно: Точка: Петнадесета.  

Отчет на Плана за изпълнение на Програмата за превенция на наркоманиите сред 

подрастващите през 2020 г. и приемане на Плана за 2021 г. 

 

РЕШЕНИЕ № 312 

Относно: Точка: Шестнадесета.  

Отчет на Плана за действие през 2020 г. към Програма за развитие на 

физическото възпитание и спорта в община Червен бряг за периода 2017-2020 г. и 

Годишен план през 2021 г. в община Червен бряг за изпълнение на Националната 

програма за развитие на  физическата активност, физическото възпитание, спорта 

и спортно-туристическите  дейности 2021-2022 г. 

 

 

 



РЕШЕНИЕ № 313 

Относно: Точка: Седемнадесета.  

Отчет за изпълнение на Плана за младежта през 2020 г. в община Червен бряг и 

Годишен план за младежта през 2021 г. в община Червен бряг. 

 

РЕШЕНИЕ № 314 

Относно: Точка: Осемнадесета.  

Предложение за приемане на Програма за развитие на читалищната дейност през 

2021 г. 

 

РЕШЕНИЕ № 315 

Относно: Точка: Деветнадесета.  

Отчет за дейността и финансов отчет на Общински социални услуги – ДСП - 

Червен бряг за 2020 година. 

 

РЕШЕНИЕ № 316 

Относно: Точка: Двадесета.  

Информация относно пенсионерските клубове и клубовете на инвалида на 

територията на община Червен бряг (регистрирани, състояние, дейност, 

финансиране). 

 

РЕШЕНИЕ № 317 

Относно: Точка: Двадесет и първа. Предложение относно отпускане финансова 

помощ на граждани.  

 

РЕШЕНИЕ № 318 

Относно: Точка: Двадесет и втора.  

Предложение относно  отдаване под наем на общински недвижим имот, 

представляващ площадка за поставяне на павилион с обща площ от 50.00 кв.м., 

предназначен за търговски обект, находящ се на бул. „Христо Ботев“ от страна на 

ЖП гарата, гр. Червен бряг за срок от 5 години. 

 

РЕШЕНИЕ № 319 

Относно: Точка: Двадесет и трета.  

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 № 320 

Относно: Точка: Двадесет и четвърта.  

Предложение относно одобряване на структура на общинска администрация. 

 

 

Относно: Точка: Двадесет и пета.  

Отговор на питане – решение не се взема 

 

 

 

 

 



РЕШЕНИЕ № 321 

Относно: Точка: Двадесет и шеста.  

Предложение относно Община Червен бряг да сключи договор за кредит с Фонд 

„Енергийна ефективност и възобновяеми източници“ или други източници за 

финансиране, по силата на който да поеме общински дълг с цел реализацията на 

проект: „Система за улично осветление на Община Червен бряг“. 

 

РЕШЕНИЕ № 322 

Относно: Точка: Двадесет и седма.  

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

Решение №  93 от 24.03.2020 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 № 1023/17.10.2018 г. 

 


