
СПИСЪК РЕШЕНИЯ 

ЗАСЕДАНИЕ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЧРВЕН БРЯГ – 23.11.2022 ГОДИНА 

 

 

 

РЕШЕНИЕ  № 728 

Относно точка първа:  

Отчет на Общинските търговски дружества за деветмесечието на 2022 година: 

„МБАЛ Червен бряг“ ЕООД  

„Медицински център Червен бряг“ ЕООД 

„Хърхов“ ЕООД 

 

 

РЕШЕНИЕ  № 729 

Относно точка втора:  

Отчет на изпълнението на решенията на Общ. Съвет Червен бряг за периода м. 

април 2022 г.- м. септември 2022 г. 

 

РЕШЕНИЕ  № 730 

Относно точка трета: 

Информация относно състоянието и ползването на земите от общинския поземлен 

фонд. 

 

РЕШЕНИЕ  № 731 

Относно точка четвърта:  

Информация относно готовността на община Червен бряг за зимен сезон 2022-

2023г. 

 

РЕШЕНИЕ  № 732 

Относно точка пета: 

Информация относно състоянието на административното обслужване в община 

Червен бряг. Техническа обезпеченост за предоставяне на електронни 

административни услуги. 

 

РЕШЕНИЕ  № 733 

Относно точка шеста:  

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  № 734 

Относно точка седма: 

Предложние относно кандидатстване на Община Червен бряг с проектно 

предложение по процедура за прием на проектни предложения № BG06RDNP001-

7.017 - Улици „Строителство, реконструкция и/или рехабилитация на нови и 

съществуващи улици и тротоари и съоръженията и принадлежностите към тях“ 

по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването 

на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги 

и обновяване на селата в селските райони“ от Програмата за развитие на селските 

райони за периода 2014 – 2020 г. 



 

РЕШЕНИЕ  № 735 

Относно точка осма: 

Предложение относно кандидатстване на Община Червен бряг с проектно 

предложение по процедура за прием на проектни предложения № BG06RDNP001-

7.020 - Енергийна ефективност „Реконструкция, ремонт, оборудване и/или 

обзавеждане на общински сгради, в които се предоставят обществени услуги, с цел 

подобряване на тяхната енергийна ефективност“ по подмярка 7.2. „Инвестиции в 

създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по 

мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в 

селските райони“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 

2020 г. 

 

РЕШЕНИЕ  № 736 

Относно точка девета: 

Предложение относно кандидатстване с проектни предложения по  подмярка 

1  „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд“ 

(Подмярка 1), част от инвестиция „Енергийна ефективност в сграден фонд“ 

съгласно Националния план за възстановяване и устойчивост на Република 

България 

 

РЕШЕНИЕ  № 737 

Относно точка десета:  

Предложение от общински съветник Петър Петров относно проблем с градския 

автобусен транспорт  и Информация относно организацията на функционирането 

на градската автобусна линия и изпълнението на сключения с фирма СПАРК 2012 

ЕООД договор на 01.08.2022г, както и изплатените финансови средства по този 

договор.) 

 

РЕШЕНИЕ  № 738 

Относно точка единадесета: 

Предложение относно  разрешаване изработването на частично изменение на Общ 

устройствен план(ОУП) на гр. Червен бряг за промяна предназначението на 

всички  имоти в кадастрален район 80501.530 по КК и КР за землището на гр. 

Червен бряг. 

 

РЕШЕНИЕ  № 739 

Относно точка дванадесета: 

Предложение относно актуализация на  бюджета  и на капиталовата програма на 

община  Червен бряг   за 2022 г. 

 

РЕШЕНИЕ  № 740 

Относно точка тринадесета:  

Предложение относно отпускане финансова помощ на граждани. 

 

РЕШЕНИЕ  № 741 

Относно точка четиринадесета:  

Заявление  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  № 742 

Относно точка петнадесета: 

Предложение относно приемане на пазарна оценка и продажба на недвижим имот 

– частна общинска собственост, представляващ: Поземлен имот с идентификатор 

80501.807.112, с площ 2 812 кв. м., начин на трайно ползване: за друг обществен 

обект, комплекс, трайно предназначение на територията: урбанизирана, заедно с 

изградена в имота сграда с идентификатор 80501.807.112.1 с площ 110 кв. м., 

предназначение: селскостопанска сграда, находящ се в гр. Червен бряг, ул. Южна 

промишлена“, съгласно АОС 2413/15.03.2019 г. 

 

РЕШЕНИЕ  № 743 

Относно точка шестнадесета:  

Предложение относно приемане на пазарна оценка и продажба на недвижим имот 

– частна общинска собственост, представляващ: самостоятелен обект в 

сграда(апартамент) с идентификатор 80501.805.411.2.8 с площ  60,14 кв.м. с 

прилежащи части: маза №8 с площ 5,50 кв.м. и 2,738%  идеални части от общите 

части на цялата сграда с адрес: град Червен бряг, ЖК „Победа“, бл.6/70, вх.А, ет.3, 

ап.8, актуван с АОС № 2455/21.04.2020 г. 

 

 

РЕШЕНИЕ  № 744 

Относно точка седемнадесета: 

Предложение относно предоставяне на общински недвижим имот-публична 

общинска собственост, представляващ помещение №3.12 с площ 14,70 кв.м., 

находящо се на Общински пазар- Червен бряг с административен адрес гр. Червен 

бряг, ул. „Княз Борис І“ № 18 за временно и възмездно ползване от „Сдружение на 

кметовете на кметства в община Червен бряг“ с ЕИК 205951217 за осъществяване 

на обществена и социална дейност за срок от 5(пет) години. 

 

РЕШЕНИЕ  № 745 

Относно точка осемнадесета: 

Предложение относно предоставяне за безвъзмездно право на ползване на 

помещения № 2 и № 5 със обща ЗП 24,20 кв. м. – частна общинска собственост, 

находящи се на първия етаж в дясно в сграда с идентификатор 80501.801.537.1 по 

КККР на гр. Червен бряг в гр. Червен бряг, ул. „Любен Каравелов“ № 2а 

в  квартал 9, съгл. АОС № 249/08.10.2001 г., за нуждите на Сдружение „ДИАБЕТ – 

ЧЕРВЕН БРЯГ“. 

 

РЕШЕНИЕ  № 746 

Относно точка деветнадесета: 

Предложение относно обособяване на площадка с площ 20 кв.м. за поставяне на 

павилион, находящ се в с. Глава в близост до автоспирка за срок от 5(пет) години. 

 

РЕШЕНИЕ  № 747 

Относно точка двадесета:  

Предложение относно отдаване под наем на масивна сграда/павилион за закуски/, 

находяща се в двора на ОУ „Христо Ботев“ с. Рупци. 

 

 



РЕШЕНИЕ  № 748 

Относно точка двадесет и първа: 

Предложение относно предоставяне за безвъзмездно право на управление и 

стопанисване  на помещение-публична общинска собственост с площ от 39.20 кв. 

м., находящо се в Читалищен комплекс, на втори етаж  вдясно от стълбището с 

вход откъм улица „Васил Априлов“ за нуждите на „Школа по изобразително 

изкуство“  към Община Червен бряг с ръководител Ивалина Иванова. 

 

РЕШЕНИЕ  № 749 

Относно точка двадесет и втора: 

 Предложение относно предоставяне на специален автомобил за нуждите на 

"МБАЛ-Червен бряг"ЕООД 

 

РЕШЕНИЕ  № 750 

Относно точка двадесет и трета:  

Предложение относно отдаване под наем на общински недвижим имот, 

представляващ друг вид обществена сграда (пристройка за банкомат) на един 

етаж със застроена площ 5.00 кв. м. с идентификатор № 80501.801.87.4 по КК и КР 

на гр. Червен бряг, находяща се на ул. „Стефан Караджа“ № 8 в ПИ 80501.801.87, 

за срок от 5 /пет/ години. 

 

 

 

 


