
СПИСЪК РЕШЕНИЯ 

ЗАСЕДАНИЕ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЧРВЕН БРЯГ – 20.10.2022 ГОДИНА 

 

 

 

РЕШЕНИЕ  № 713 

Относно  

Точка: Първа. Предложение относно  промяна в характера на собствеността от 

публична в частна общинска собственост, приемане на пазарна оценка на площ 

1250,00 кв.м. отразено в Скица-проект за изменение на изменение и допълнение на 

КП с. Телши и одобряване сключване предварителен договор за промяна на 

граници на урегулирани поземлени имоти и прехвърляне на собственост по 

смисъла на чл.15, ал.3 и ал.5 от ЗУТ.  

 

РЕШЕНИЕ  № 714 

Относно  

Точка: Втора.  

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  № 715 

Относно  

Точка: Трета.  

Предложение относно  провеждане на процедура за възлагане на обществен превоз 

на пътници по утвърдени маршрутни разписания от общинската, областната и 

републиканската транспортни схеми от квотата на община Червен бряг. 

 

РЕШЕНИЕ  № 716 

Относно  

Точка: Четвърта.  

Предложение относно  определяне  на максималния брой на таксиметровите 

автомобили извършващи дейност на територията на община Червен бряг, 

определяне на минимални и максимални цени за таксиметров превоз на 

пътници  за един километър пробег за 2023 година. 

 

РЕШЕНИЕ  № 717 

Относно  

Точка: Пета.  

Годишен доклад по наблюдението и контрола при прилагането на общия 

устройствен план на Община Червен бряг за 2021 година 

 

РЕШЕНИЕ  № 718 

Относно  

Точка: Шеста.  

Разглеждане на Заповед №РД-29-27 от 05.10.2022 година на Областния управител 

на област Плевен  с която  връща за ново обсъждане решение №708/21.09.2022 г. на 

Общински съвет Червен бряг. 

 

 



РЕШЕНИЕ  № 719 

Относно  

Точка: Седма.  

Отчет за извършените разходи за командировки от Председателя на общински 

съвет и Кмета на общината и Справка за изминатите километри на служебните 

автомобили на Община Червен бряг за третото тримесечие на 2022 година. 

 

РЕШЕНИЕ  № 720 

Относно  

Точка: Осма.  

Предложение относно отпускане финансова помощ на граждани. 

 

РЕШЕНИЕ  № 721 

Относно  

Точка: Девета.  

Предложение относно разрешаване създаването на Подробен устройствен план – 

План за застрояване (ПУП-ПЗ) по постъпило заявление с вх. № 44-М-

342/15.07.2022г от Марияна Любенова Колева с адрес: град София, ул. „Оборище“ 

№5,, вх. „Б“, ет.1, ап.5, като един от собствениците на ПИ 20383.257.5 и ПИ 

20383.257.6, разположени в местност „Велчов градеж“ по действащата 

Кадастрална карта за землището на с.Девенци, непосредствено прилежащи до 

границата на урбанизираната територия на населеното място. 

 

РЕШЕНИЕ  № 722 

Относно  

Точка: Десета.  

Предложение относно допълване на годишната програма за управление и 

разпореждане с имоти-общинска собственост в Община Червен бряг през 2022 

година, приемане на пазарна оценка и продажба на недвижим имот-частна 

общинска собственост, находящ се в гр. Койнаре, ул. „Сергей Румянцев“ № 34, 

представляващ Поземлен имот ІХ-542 с площ от 855 кв.м., кв.42 по плана на гр. 

Койнаре, отреден за жилищно строителство. 

 

РЕШЕНИЕ  № 723 

Относно  

Точка: Единадесета.  

Предложение относно допълване на годишната програма за управление и 

разпореждане с имоти-общинска собственост в Община Червен бряг през 2022 

година, приемане на пазарна оценка и продажба на недвижим имот-частна 

общинска собственост, находящ се в гр. Койнаре, ул. „Сергей Румянцев“ № 34 А, 

представляващ Поземлен имот Х-541 с площ от 775 кв.м., кв.42 по плана на гр. 

Койнаре, отреден за жилищно строителство. 

 

РЕШЕНИЕ  № 724 

Относно  

Точка: Дванадесета.  

Предложение относно актуализация на  бюджета  и на капиталовата програма на 

община  Червен бряг   за 2022 г. 

 

 



РЕШЕНИЕ  № 725 

Относно  

Точка: Тринадесета.  

Предложение относно кандидатстване на Община Червен бряг с проектно 

предложение „Грижа в дома към Община Червен бряг" по Оперативна програма 

„Развитие на човешките ресурси" 2021-2027, процедура чрез директно 

предоставяне на безвъзмездна финансова помощ ВG05SFPR002-2.001 „ГРИЖА В 

ДОМА". 

 

РЕШЕНИЕ  № 726 

Относно  

Точка: Четиринадесета.  

Информация относно състоянието на дървесината в общински горски територии в 

землищата на Община Червен бряг, предвидена за ползване по ГСП. 

 

РЕШЕНИЕ  № 727 

Относно  

Точка: Петнадесета.  

Предложение относно  допускане на изменение на ПУП-ПР за УПИ І и УПИ ІІ в 

кв. 87 по плана на село Глава. 

 

 

 

 


