
Списък решения от заседание ОбС Червен бряг – 30.05.2022 г. 

 

Решение № 608 

Относно: Точка: Първа.  

Отчет на Общинските търговски дружества  за първо тримесечие на 2022 година 

 

Решение № 609 

Относно: Точка: Втора.  

Предоставяне на възмездна финансова помощ на „Медицински център Червен 

бряг“ ЕООД от бюджета на Община Червен бряг 

 

Решение № 610 

Относно: Точка: Трета.  

Предоставяне на възмездна финансова помощ на „МБАЛ Червен бряг“ ЕООД от 

бюджета на Община Червен бряг 

 

Решение № 611 

Относно: Точка: Четвърта.  

Информация относно изпълнението на договорите за наем на имоти – общинска 

собственост и събираемостта на наемите./без земеделски земи/ 

 

Решение № 612 

Относно: Точка: Пета.  

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

бряг през 2021 г. 

 

Решение № 613 

Относно: Точка: Шеста.  

Годишен отчет за изпълнение на Програмата за овладяване популацията на 

безстопанствените кучета на територията на община Червен бряг. 

 

Решение № 614 

Относно: Точка: Седма.  

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

от м. ноември 2021 г. до м. март 2022 г. 

 

Решение № 615 

Относно: Точка: Осма.  

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 № 616 

Относно: Точка: Девета.  

Предложение за  приемане на Наредба за определяне на местна такса при промяна 

на предназначението на земеделска земя от общинския поземлен фонд  за 

неземеделски нужди на територията на община Червен бряг. 

 

 



Решение № 617 

Относно: Точка: Десета.  

Доклад на Комисията, избрана с реш. № 324/05.03.2021 г., актуализирана с 

решение № 506/17.12.2021 г.  за  цялостна проверка по проектирането, 

изпълнението , фактурирането и санкциите на проект "Подобряване и изграждане 

на инфраструктурата за  питейни и отпадъчни води в гр. Червен бряг“ .  

 

Решение № 618 

Относно: Точка: Единадесета.  

Предложение относно изпълнение на решение 590/20.04.2022 г. на Общински съвет 

Червен бряг- избиране  ВрИД управител  „Хърхов“ ЕООД  

 

Решение № 619 

Относно: Точка: Дванадесета.  

Предложение относно Издаване на Запис на заповед в полза на Изпълнителна 

агенция „Програма за образование“, обезпечаваща авансово плащане на Община 

Червен бряг - бенефициент по АДБФП № BG05M2OP001-3.012-0003-C01 по проект 

„Всички заедно - модел за образователна интеграция на децата от Община Червен 

бряг“, по  процедура BG05M2OP001-3.012 „МИГ Карлуковски карст - Червен 

бряг-Искър“ – Мярка 7 „Достъп до качествено образование, чрез интегриранe в 

образователната система на деца и ученици от маргинализирани общности, 

включително роми“, с обща стойност на проекта 217 719,30 лв. 

 

Решение № 620 

Относно: Точка: Тринадесета.  

 Информация за прилагане на системата на делегираните бюджети в учебните и 

детски заведения на община Червен бряг за 2022 г. 

 

Решение № 621 

Относно: Точка: Четиринадесета.  

Информация за разпределение на  субсидията на читалищата на територията на 

община Червен бряг за 2022 година. 

 

Решение № 622 

Относно: Точка: Петнадесета.  

Информация за разпределението на субсидията на спортните клубове в община 

Червен бряг за 2022 година. 

 

Решение № 623 

Относно: Точка: Шестнадесета.  

Информация относно пенсионерските клубове и клубовете на инвалида на 

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

финансиране). 

 

Решение № 624 

Относно: Точка: Седемнадесета.  

Предложение относно отпускане финансова помощ на граждани  

 

 

 



Решение № 625 

Относно: Точка: Осемнадесета.  

Предложение относно  приемане на пазарна оценка и продажба на недвижим 

имот- частна общинска собственост, находящ се в гр. Червен бряг – имот 

80501.807.110- „Южна промишлена“. 

 

Решение № 626 

Относно: Точка: Деветнадесета.  

Предложение относно учредяване на временно и безвъзмездно право за 

управление върху имот - публична общинска собственост, представляващ 

помещение на І етаж с площ 80,00 кв. м., находящ се в сградата на кметство на с. 

Ракита в кв. 70 по плана на селото, съгл. АОС 130/05.10.1998 г. 

 

Решение № 627 

Относно: Точка: Двадесета.  

Предложение  относно учредяване на временно и безвъзмездно право за 

управление върху имот - публична общинска собственост, представляващ 

помещение част от автоспирка с площ 35 кв. м. цялото от 76 кв. м., находящ се в 

кв. 53 по плана на с. Глава, съгл. АОС 171/10.04.2000 г. 

 

Решение № 628 

Относно: Точка: Двадесет и първа.  

Предложение относно промяна в характера на собствеността от публична в частна 

общинска собственост, приемане на  пазарна оценка на площ от 146,00 кв.м. 

отразено в скицата-предложение 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 № 629 

Относно: Точка: Двадесет и втора.  

Предложение (Писмо от МЗ)  относно определяне представител на община Червен 

бряг в областната комисия за изработване на областна здравна карта. 

 

Решение № 630 

Относно: Точка: Двадесет и трета.  

Предложение (Писмо от МЗ)  относно определяне представител на община Червен 

бряг в областната комисия за изработване на областна аптечна карта. 

 

Решение № 631 

Относно: Точка: Двадесет и четвърта.  

Писмо от Администрация на президента  на Република България с приложена 

молба от г-жа Снежанка Димитрова Иванова от гр. Червен бряг, ул. „Търговска“ 

№ 32, вх.В, ап.14, ет. 4 за опрощаване на дължими държавни вземания. 

 

Решение № 632 

Относно: Точка: Двадесет и пета.  

Предложение (протокол) от комисията провела конкурса за 

възлагане  управлението на „МБАЛ Червен бряг“ ЕООД. 

 

 



Решение № 633 

Относно: Точка: Двадесет и шеста.  

По чл.53:Предложение относно предоставяне на възмездна финансова помощ на 

„Медицински център Червен бряг“ ЕООД от бюджета на Община Червен бряг за 

2022 година. 

 

 

 


