
СПИСЪК РЕШЕНИЯ 

ЗАСЕДАНИЕ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЧРВЕН БРЯГ – 26.01.2022 ГОДИНА 

 

 

 

РЕШЕНИЕ  № 510 

Относно: Точка: Първа.  

Анализ за дейността на Районна служба „Пожарна безопасност и защита на насе-

лението“- гр. Червен бряг през 2021 година. 

 

РЕШЕНИЕ  № 511 

Относно: Точка: Втора. 

 Анализ относно работата на  Районно управление-Червен бряг през периода от 

01.01.2021 до 31.12.2021г.  

 

РЕШЕНИЕ  № 512 

Относно: Точка: Трета.  

Отчет за дейността на Общински съвет Червен бряг за периода 01.07.2021 г.-

31.12.2021 г. 

 

РЕШЕНИЕ  № 513 

Относно: Точка: Четвърта.  

Предложение за приемане на план за заседанията на Общински съвет Червен 

бряг  през 2022 година. 

 

РЕШЕНИЕ  № 514 

Относно: Точка: Пета.  

Информация относно изготвени, внесени, одобрени и в процес на изпълнение про-

екти 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  № 515 

Относно: Точка: Шеста.  

Информация за изпълнение на Годишната програма за управление и разпорежда-

не с имотите – общинска собственост в община Червен бряг за 2021 г. 

 

РЕШЕНИЕ  № 516 

Относно: Точка: Седма.  

Предложение относно приемане на Годишна програма за управление и разпореж-

дане с имоти – общинска собственост в Община Червен бряг за 2022 година. 

 

РЕШЕНИЕ  № 517 

Относно: Точка: Осма.  

Предложение относно класификация и състояние на общинските жилища за 2022 

г. Отчет на комисията по жилищно настаняване за 2021 г. 

 

 

 

 

РЕШЕНИЕ  № 518 



Относно: Точка: Девета.  

Отчет за извършените разходи за командировки от Председателя на общинския 

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

автомобили на Община Червен бряг за четвърто тримесечие на 2021 г. 

 

РЕШЕНИЕ  № 519 

Относно: Точка: Десета.  

Предложение относно отпускане финансова помощ на граждани.  

 

РЕШЕНИЕ  № 520 

Относно: Точка: Единадесета.  

Предл. от ръководител на проект „Мобилни здравно- социални услуги за възраст-

ни хора и  лица с увреждания в домашна среда“ за предоставяне на 5000лв. 

 

РЕШЕНИЕ  № 521 

Относно: Точка: Дванадесета.  

Предложение относно одобряване на проект за изменение на Общ устройствен 

план (ОУП) на гр. Червен бряг. 

 

РЕШЕНИЕ  № 522 

Относно: Точка: Тринадесета.  

Предложение относно допускане изработване на проект за Подробен устройствен 

план – парцеларен план (ПУП-ПП) на техническата инфраструктура – довеждащ 

водопровод и електропровод за захранване на ПИ 80501.922.423 

 

РЕШЕНИЕ  № 523 

Относно: Точка: Четиринадесета.  

Предложение относно приемане на пазарни оценки и продажба на недвижими 

имоти – частна общинска собственост, представляващи: 

1.Самостоятелен обект в сграда /апартамент/ с идентификатор 80501.805.411.2.2 с 

площ 60,14 кв. с прилежащи части: маза № 2 с площ 5.60 кв. м. и 2,592 % идеални 

части от общите части на цялата сграда с адрес: град Червен бряг, ж.к. „Победа“, 

бл. 6/70, вх. А, ет. 1, ап. 2, актуван с АОС № 2449/21.04.2020 г. 

2.Самостоятелен обект в сграда /апартамент/ с идентификатор 80501.805.411.2.5 с 

площ 60,14 кв. с прилежащи части: маза № 5 с площ 4,75 кв. м. и 2,729 % идеални 

части от общите части на цялата сграда с адрес: град Червен бряг, ж.к. „Победа“, 

бл. 6/70, вх. А, ет. 2, ап. 5, актуван с АОС № 2452/21.04.2020 г. 

3.Самостоятелен обект в сграда /апартамент/ с идентификатор 80501.805.411.2.7 с 

площ 69,06 кв. с прилежащи части: маза № 7 с площ 4,75 кв.м. и 2,883 % идеални 

части от общите части на цялата сграда с адрес: град Червен бряг, ж.к. „Победа“, 

бл. 6/70, вх. А, ет. 3, ап. 7, актуван с АОС № 2454/21.04.2020 г. 

 

РЕШЕНИЕ  № 524 

Относно: Точка: Петнадесета.  

Предложение относно допускане изменение на кадастрален план и изработване на 

проект за изменение на Подробен устройствен план (ПУП) на с. Телиш в изпълне-

ние на Решение 507/17.12.2021г. на ОбС – Червен бряг 

 

 

РЕШЕНИЕ  № 525 



Относно: Точка: Шестнадесета.  

Предложение относно Инвестиционно намерение с вх.№38-00-40/13.01.2022 от 

"Сънрайс Ино"ООД с БУЛСТАТ 206778985 за изграждане на фотоволтаична 

електроцентрала (ФЕЦ) с прогнозна мощност от 76 МВт производство на електро-

енергия от възобновяеми енергийни източници  

 

РЕШЕНИЕ  № 526 

Относно: Точка: Седемнадесета.  

Предложение относно прехвъляне на собствеността на лек автомобил Рено „Ес-

пейс” с рег. № ЕН 1883 ВТ от Център за обществена подкрепа към Община Червен 

бряг. 

 

РЕШЕНИЕ  № 527 

Относно: Точка: Осемнадесета. 

 Информация по  изпълнение на т.4 от решение № 506/17.12.2021 г. на ОбС Червен 

бряг  

 

РЕШЕНИЕ  № 528 

Относно: Точка: Деветнадесета.  

Предложение  относно  приемане на Годишен план  за младежта през 2022 година. 

 

РЕШЕНИЕ  № 529 

Относно: Точка: Двадесета.  

Предложение относно поемане на краткосрочен дълг, формиран от временен без-

лихвен заем от централния бюджет за финансиране на разходи до възстановяване-

то им от Държавен фонд „Земеделие" по Административен договор № 

ВG06RDNР001-7.008-0045-С05 от 01.11.2019 г. по Процедура чрез подбор на проек-

тни предложения 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"№ ВG06RDNP001-

7.008 ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ „Реконструкция, ремонт, оборудване и/или 

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

подобряване на тяхната енергийна ефективност" от Програмата за развитие на 

селските райони за периода 2014-2020 г., за проект „Реконструкция, ремонт, обо-

рудване и/или обзавеждане на общински административни сгради - кметства, с 

цел подобряване на тяхната енергийна ефективност, на територията на община 

Червен бряг". 

 

 

 


