
 

РЕШЕНИЕ  № 240 

Относно: Точка: Първа.  

Отчет общински дружества  

 

РЕШЕНИЕ  № 241 

Точка: Втора.  

Докладна записка от управителя на „Медицински център –Червен бряг“ ЕООД. 

 

 

РЕШЕНИЕ  № 242 

Относно: Точка: Трета.  

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

от м. април 2020 г.  до м. септември 2020 г. 

 

РЕШЕНИЕ  № 243 

Относно: Точка: Четвърта.  

Информация относно състоянието и ползването на земите от общинския поземлен 

фонд. 

 

РЕШЕНИЕ  № 244 

Относно: Точка: Пета.  

Информация относно готовността на община Червен бряг за зимен сезон 2020-2021 

г. 

 

РЕШЕНИЕ  № 245 

Относно: Точка: Шеста.  

Информация относно състоянието на административното обслужване в община 

Червен бряг. Техническа обезпеченост за предоставяне на 

електронни  административни услуги  

 

РЕШЕНИЕ  № 246 

Относно: Точка: Седма.  

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  № 247 

Относно: Точка: Осма.  

Предложение относно отмяна на Наредба за определянето и администрирането на 

местните такси и цени на услуги на територията на община Червен бряг (приета с 

Решение №201/25.04.2016 г. изм. и доп  с реш. № 245/25.05.2016 г.........) и Приемане 

на нова Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на 

услуги на територията на община Червен бряг. 

 

РЕШЕНИЕ  № 248 

Относно: Точка: Девета.  

Предложение относно приемане на Правилник за допълнение на Правилник за 

организацията и дейността на общински съвет, неговите комисии и 

взаимодействието му е общинската администрация 



 

РЕШЕНИЕ  № 249 

Относно: Точка: Десета.  

Предложение относно приемане на План за интегрирано развитие на Община 

Червен бряг за периода 2021-2027 година. 

 

 

РЕШЕНИЕ  № 250 

Относно: Точка: Единадесета.  

Предложение относно безвъзмездно придобиване правото на собственост върху 

имот, представляващ един брой апартамент, находящ се в с. Телиш - частна 

държавна собственост от жилищния фонд на  МО,  Изпълнителна агенция 

„Военни клубове и военно-почивно дело“ в полза на Община Червен бряг. 

 

РЕШЕНИЕ  № 251 

Относно: Точка: Дванадесета.  

Предложение относно вътрешнокомпенсаторни промени по бюджета на община 

Червен бряг и актуализация в плана на капиталовите разходи за 2020 г. 

 

РЕШЕНИЕ  № 252 

Относно: Точка: Тринадесета.  

Предложение относно промяна на списъка на улиците, определени по обособена 

позиция № 1: „Текущ ремонт на улична мрежа на територията на община Червен 

бряг“, финансиран със средства по ПМС 373/2019 г. 

 

РЕШЕНИЕ  № 253 

Относно: Точка: Четиринадесета.  

Предложение относно отпускане финансова помощ на граждани.  

 

РЕШЕНИЕ  № 254 

Относно: Точка: Петнадесета.  

Предложение относно одобряване на изменение на Подробен устройствен план – 

план за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) на квартали 20 и 21 по действащия 

регулационен и застроителен план на гр. Червен бряг“. 

 

РЕШЕНИЕ  № 255 

Относно: Точка: Шестнадесета.  

Предложение относно разрешаване изработването на проект за изменение на 

подробен устройствен план-план за регулация ( ПУП-ПР) за УПИ ІІ- „за 

озеленяване“, кв.40 по регулационния план на с. Телиш, община Червен бряг. 

 

РЕШЕНИЕ  № 256 

Относно: Точка: Седемнадесета.  

Предложение относно предоставяне за безвъзмездно право на ползване и 

стопанисване на имот с идентификатор № 80501.801.40.6, представляващ сграда 

със застроена площ от 206 кв. м - публична общинска собственост, нтп: „За обект 

комплекс за култура и изкуство“, находящ се в гр. Червен бряг, кв. 119, парцел 

I,  за нуждите на Пенсионерски клуб „Златна есен“ гр. Червен бряг, Общинската 

организация на Съюза на инвалидите в България – Червен бряг и Общинска 

организация на слепите – Червен бряг. 



 

РЕШЕНИЕ  № 257 

Относно: Точка: Осемнадесета.  

Предложение относно предоставяне за безвъзмездно управление на недвижими 

имоти –публична общинска собственост, съгласно АОС № 2235/20.12.2017 год. за 

нуждите на ПГХТ „ Юрий Гагарин“ – гр. Червен бряг 

 

 

РЕШЕНИЕ  № 258 

Относно: Точка: Деветнадесета.  

Предложение относно  предоставяне за безвъзмездно управление на недвижими 

имоти –публична общинска собственост, съгласно АОС №2236/20.12.2017 г. за 

нуждите на ПГЗС „Ал. Стамболийски“ – с. Чомаковци. 

 

РЕШЕНИЕ  № 259 

Относно: Точка: Двадесета.  

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. 

 

РЕШЕНИЕ  № 260 

Относно: Точка: Двадесет и първа.  

Предложение относно кандидатстване на Община Червен бряг с проектно 

предложение по процедура за прием на проектни предложения № BG06RDNP001-

19.312, Мярка 4-7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или 

разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“, 

финансирана от Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г. чрез 

подхода ВОМР. 

 

РЕШЕНИЕ  № 261 

Относно: Точка: Двадесет и втора.  

Предложение относно съгласие за ползването на нов договор за оборотен кредит 

/Овърдрафт/ от МБАЛ-Червен бряг ЕООД с Банка ДСК АД 

 

РЕШЕНИЕ  № 262 

Относно: Точка: Двадесет и трета.  

Предложение относно  договор за кредит № 3827.0419/09.04.2019 г. и Анекс № 

1/01.04.2020 г. между  Община Червен бряг и Търговска банка „Д“ АД София. 

 

 


