
ЗАСЕДАНИЕ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЧРВЕН БРЯГ – 31.05.2021 ГОДИНА 

 

РЕШЕНИЕ  № 373 

Относно: Точка: Първа.  

Информация за дейността на Дирекция "Социално подпомагане" - община 

Червен бряг за периода  01.01.2020 г.- 31.03.2021 г. 

 

 

РЕШЕНИЕ  № 374 

Относно: Точка: Втора.  

Информация за изпълнение  на дейностите в областта за закрила на детето 

през  2020 година и приемане на  Общинска  програма за закрила  на детето за 

2021 г. 

 

РЕШЕНИЕ  № 375 

Относно: Точка: Трета.  

Информация относно изпълнението на договорите за наем на имоти -общинска 

собственост и събираемостта на наемите./без земеделски земи/. 

  

РЕШЕНИЕ  № 376 

Относно: Точка: Четвърта.  

Отчет за изпълнението на решенията на Общински съвет Червен бряг, за периода 

от м. октомври 2020 г. - м. март 2021 г. 

 

РЕШЕНИЕ  № 377 

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  № 378 

Относно: Точка: Шеста.  

Анализ на  предоставяните социални услуги на територията на община Червен 

бряг от „СОНИК СТАРТ“ ООД . 

 

РЕШЕНИЕ  № 379 

Относно: Точка: Седма.  

Предложение относно вътрешно компенсаторни промени по бюджета на община 

Червен бряг за 2021 година. 

 

РЕШЕНИЕ  № 380 

Относно: Точка: Осма.  

Предложение относно поемане на дългосрочен общински дълг, финансиран по 

чл.19 от Закона за  общинския дълг от финансова или кредитна институция, с 

договор за общински заем. 

 

РЕШЕНИЕ  № 381 

Относно: Точка: Девета.  

Предложение относно одобряване на процедура за избор на финансова/кредитна 

институция по чл.19 от Закона за общинския дълг. 



РЕШЕНИЕ  № 382 

Относно: Точка: Десета.  

Информация за дейността по защитата при  бедствия и аварии на Община Червен 

бряг  през  2020 г. 

 

РЕШЕНИЕ  № 383 

Относно: Точка: Единадесета.  

Предложение относно отпускане финансова помощ на граждани. 

 

РЕШЕНИЕ  № 384 

Относно: Точка: Дванадесета.  

Предложение относно съгласие за учредяване право на прокарване през имоти, 

общинска публична собственост 

 

РЕШЕНИЕ  № 385 

Относно: Точка: Тринадесета.  

Предложение относно съгласие за учредяване право на прокарване през имоти, 

общинска публична собственост -за стационарна контролна единица АУЗПТ/СКТ 

№1026 на път І-3 „Радомирци – Горни Дъбник“, част от електронна система за 

събиране на таксите за ползване на републиканската пътна мрежа като част от 

Комплексен проект за инвестиционна инициатива (КПИИ). 

 

РЕШЕНИЕ  № 386 

Относно: Точка: Четиринадесета.  

Предложение относно допускане изработване на проект за изменение на Общ 

устройствен план (ОУП) и Подробен устройствен план (ПУП) на гр. Червен бряг 

 

РЕШЕНИЕ  № 387 

Относно: Точка: Петнадесета.  

Предложение относно отдаване под наем на площадки, находящи се в гр. Червен 

бряг. 

 

РЕШЕНИЕ  № 388 

Относно: Точка: Шестнадесета.  

Предложение относно предоставяне под наем на земеделски земи от общинския 

поземлен фонд чрез публични търгове с тайно наддаване, за землищата на 

територията на Община Червен бряг. 

 

РЕШЕНИЕ  № 389 

Относно: Точка: Седемнадесета.  

Доклад за работата на комисията, назначена със заповед № РД-10-86/27.05.2020 г. 

и изменена със заповед № РД-10-36/11.03.2021 г. на Кмета на община Червен 

бряг  в изпълнение на реш.12/29.04.2020  г. относно проверка законността  и 

изпълнението на концесионните договори и договорите за наем  на всички  водни 

обекти. 

 

РЕШЕНИЕ  не се взема 

Относно: Точка: Осемнадесета. Отговор на питане  

 

 



РЕШЕНИЕ  № 390 

Относно: Точка: Деветнадесета.  

Предложение относно одобряване на изменение на Подробен устройствен план – 

план за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) в обхвата УПИ ІІ-965,966; ІІІ-967; ІV-

967; V-846; VІ-846; VІІ-960; VІІІ-960; ІХ-958; Х-957; ХІ-961; ХІІ-962; ХІІІ-962; кв. 

149,  гр. Койнаре. 

 

РЕШЕНИЕ  № 391 

Относно: Точка: Двадесета. 

Предложение относно именуване на улица в с. Горник  

 

РЕШЕНИЕ  № 392 

Относно: Точка: Двадесет и първа.  

Предложение относно отдаване под наем на помещение, находящо се на ул. „П. 

Волов“ гр. Червен бряг  

 


