РЕШЕНИЕ № 201
Относно: Точка: Първа. Отчет на Общинските търговски дружества за шестмесечието
на 2020 година.
РЕШЕНИЕ № 202
Относно: Точка: Втора.
Предложение относно избор на управител на „Медицински център- Червен бряг“
ЕООД
РЕШЕНИЕ № 203
Относно: Точка: Трета. Предложение относно утвърждаване учредителен акт на
„Многопрофилна болница за активно лечение“ ЕООД, гр. Червен бряг (изпълнение на
решение № 197/ 28.07.2020 г.)
РЕШЕНИЕ № 204
Относно: Точка: Четвърта.
Информация за текущото изпълнение на бюджета на община Червен бряг за
полугодието на 2020 година.
РЕШЕНИЕ № 205
Относно: Точка: Пета.
Предложение относно приемане на актуализираната бюджетна прогноза за периода
2021- 2023 г. на постъпленията от местни приходи и на разходите за местни дейности
на община Червен бряг.
РЕШЕНИЕ № 206
Относно: Точка: Шеста.
Предложение относно актуализация на бюджета на община Червен бряг за 2020 година.
РЕШЕНИЕ № 207
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. и № 1021/30.07.2018г.)
РЕШЕНИЕ № 208
Относно: Точка: Осма.
Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за реда за придобиване,
управление и разпореждане с общинско имущество.
РЕШЕНИЕ № 209
Относно: Точка: Девета.
Предложение относно отмяна Наредба за реда и минималните изисквания за
отглеждане на продуктивни животни за лични нужди на територията на община Червен
бряг (приета с Решение № 563/30.07.2013 г. на Общински съвет-Червен бряг; изм.
Решение № 619/30.10.2013 г.; изм. Решение № 484/24.02.2017 г.) и Приемане на нова
Наредба за определяне обема на животновъдната дейност, местата и реда за отглеждане
на селскостопанските животни на територията на Община Червен бряг

РЕШЕНИЕ № 210
Относно: Точка: Десета.
Предложение относно внесена докладна записка с вх. № 38-00-1185/09.09.2020 г. до
Кмета на Община Червен бряг от ВрИД Управителя на „Медицински Център -Червен
бряг“ ЕООД за изпълнение на проект „Мобилни здравно-социални услуги за възрастни
хора и лица с увреждания в домашна среда“, Административен договор за предоставяне
на безвъзмездна финансова помощ рег. № BG05M9OP001- 2.060-0003-С01, процедура
BG05M9OP001- 2.060-МИГ „КАРЛУКОВСКИ КАРСТ – ЧЕРВЕН БРЯГ – ИСКЪР“, по
Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 на стойност
391166,00лв. и във връзка с покрития по застраховка „Гаранции по договор“ на ЗК „Лев
Инс“ АД.
РЕШЕНИЕ № 211
Относно: Точка: Единадесета.
Предложение относно внесена докладна записка с вх. № 19-00-59/27.08.2020 г. до
Кмета на Община Червен бряг от ВрИД Управителя на МБАЛ Червен бряг ЕООД за
изпълнение на проект „Център за рехабилитация, физиотерапия и специализирана
помощ в подкрепа на лица от уязвими групи“, процедура BG05M9OP001- 2.060 - МИГ
„КАРЛУКОВСКИ КАРСТ – ЧЕРВЕН БРЯГ – ИСКЪР“, по Оперативна програма
„Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 и във връзка с покрития по застраховка
„Гаранции по договор“ на ЗК „Лев Инс“ АД.
РЕШЕНИЕ № 212
Относно: Точка: Дванадесета.
Предложение относно одобряване на Общ устройствен план на община Червен бряг
РЕШЕНИЕ № 213
Относно: Точка: Тринадесета.
Предложение относно издаване на адекватно обезпечаване на авансово плащане по
проект: № BG16M1OP002-2.009-0080-С01 „Демонстрационен проект за намаляване на
количеството депонирани отпадъци чрез подготовка за повторна употреба“, по
Процедура BG16M1OP002-2.009 „Изпълнение на демонстрационни проекти в областта
на управлението на отпадъците“, Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.”
(ОПОС 2014-2020 г.), приоритетната ос Отпадъци.
РЕШЕНИЕ № 214
Относно: Точка: Четиринадесета.
Информация относно дейността на Експертен съвет по устройство на територията в
период от 01.09.2019 г. до 01.09.2020 г.
РЕШЕНИЕ № 215
Относно: Точка: Петнадесета.
Информация относно незаконно строителство на територията на община Червен бряг и
проведени процедури по § 4 от ПРЗ на ЗСПЗЗ, за периода от 01.09.2019 г. до 01.09.2020
г.
РЕШЕНИЕ № 216
Относно: Точка: Шестнадесета.
Информация относно състояние на училищната мрежа и тенденции в развитието й през
учебната 2020/2021 година. Обхванати деца и ученици в детски градини и училища.

Готовност на учебните и детските заведения на територията на общината за учебната
2020/2021 г. Състояние на здравеопазването в училищата и детските градини.
РЕШЕНИЕ № 217
Относно: Точка: Седемнадесета.
Предложение относно съществуването на паралелки под минималния брой ученици за
учебната 2020/2021 г. в училищата на територията на община Червен бряг.
РЕШЕНИЕ № 218
Относно: Точка: Осемнадесета. Предложение относно отпускане финансова помощ на
граждани.
РЕШЕНИЕ № 219
Относно: Точка: Деветнадесета.
Предложение 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 № 220
Относно: Точка: Двадесета.
Предложение относно продажба на недвижими имоти – частна общинска собственост,
представляващи апартаменти, находящи се в гр. Червен бряг, ж. к. „Победа“, бл. 6/70,
вх. А
РЕШЕНИЕ № 221
Относно: Точка: Двадесет и първа.
Предложение относно продажба на общинско жилище, находящо се в парцел ІІ-747, кв.
46а, бл. 4, вх. А, ет. 1, ап. № 2, с. Телиш, община Червен бряг
РЕШЕНИЕ № 222
Относно: Точка: Двадесет и втора.
Предложение относно отдаване под наем на общински недвижими имоти,
представляващи магазини, находящи се на територията на Общински пазар гр. Червен
бряг.
РЕШЕНИЕ № 223
Относно: Точка: Двадесет и трета.
Предложение относно прекратяване на съсобственост в поземлен имот с
идентификатор 80501.37.18, находящ се в гр. Червен бряг, местност „Камика“
РЕШЕНИЕ № 224
Относно: Точка: Двадесет и четвърта.
Предложение относно предоставяне за безвъзмездно ползване и стопанисване на имот
- публична общинска собственост, находящ се кв. 13 по плана на с. Рупци.
РЕШЕНИЕ № 225
Относно: Точка: Двадесет и пета.
Организационни:
Предложение относно вземане на решение за участие в Националната асоциация на
председателите на Общинските съвети .

