
 

РЕШЕНИЕ  № 226 

Точка: Първа. 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  № 227 

Точка: Втора.  

Предложение относно  приемане Програма на Община Червен бряг за 

облагородяване на междублокови пространства. 

 

РЕШЕНИЕ  № 228 

Точка: Трета.  

Предложение относно определяне на максималния брой на таксиметровите 

автомобили извършващи дейност на територията на община Чревен бряг, 

определяне на ред и условия за разпределянето им между превозвачите и 

определяне на минимални и максимални цени за таксиметров превоз на пътници 

за един километър пробег за 2021 г. 

 

РЕШЕНИЕ  № 229 

Точка: Четвърта.  

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 трето тримесечие на 2020 г. 

 

РЕШЕНИЕ  № 230 

Точка: Пета.  

Предложение относно отпускане финансова помощ на граждани. 

 

РЕШЕНИЕ  № 231 

Точка: Шеста.  

Предложение относно отдаване под наем за стопанската 2020-2021 година на 

проектираните в плана за земеразделяне полски пътища и отразените в плана за 

земеразделяне, в картата на съществуващи и възстановими стари граници и в 

картата на възстановената собственост напоителни канали, които не 

функционират. 

 

РЕШЕНИЕ  № 232 

Точка: Седма.  

Предложение относно отдаване под наем на площадка за поставяне на автомат за 

топли напитки в сградата на ОбУ „Отец Паисий“ с. Радомирци 

 

РЕШЕНИЕ  № 233 

Точка: Осма.  

Предложение относно отдаване под наем чрез публично оповестен конкурс на 

общински недвижим имот - публична общинска собственост, представляващ 

голям и малък плувен басейн, дневен бар, медицински пункт, съблекални, 

помпено помещение, изградени на част от дворно място с обща площ 9700 кв.м., 



находящ се в кв. 110, парцел I по плана на гр. Червен бряг с АОС № 

1264/27.02.2004 г. за срок от 5 /пет/ години. 

 

РЕШЕНИЕ  № 234 

Точка: Девета.  

Предложение относно отдаване под наем на общински недвижим имот, 

представляващ площадка № 1 за поставяне на павилион с площ 14.00 кв.м. в гр. 

Койнаре за срок от 5 години 

 

РЕШЕНИЕ  № 235 

Точка: Десета.  

Предложение относно предоставяне за безвъзмездно ползване и стопанисване 

на  имот -  публична общинска собственост, находящ се УПИ I-2, кв. 86, 

представляващ стадион, с площ 24300 кв. м,  по плана на с. Глава 

 

РЕШЕНИЕ  № 236 

Точка: Единадесета.  

Предложение  от Комисията за провеждане на конкурс за възлагане управлението 

на „Многопрофилна болница за активно лечение –Червен бряг“ ЕООД и избиране 

на управител  на дружеството. 

 

РЕШЕНИЕ  № 237 

Точка: Дванадесета.  

Предложение относно   удостояване на Константин Павлов, Христо Лалов и Петко 

Милков посмъртно със звание „Почетен гражданин на Червен бряг“ 

 

Точка: Тринадесета. Отговор на питане 

Решение не се взема. 

 

 

РЕШЕНИЕ  № 238 

Точка: Четиринадесета.  

Предложение относно избор на прокурист на „Хърхов“ ЕООД с едноличен 

собственик на капитала община Червен бряг със срок на пълномощията  до 

встъпване в длъжност, след провеждане на конкурс, на нов управител на 

дружеството. 

 

РЕШЕНИЕ  № 239 

Точка: Петнадесета.  

Запис на заповед- С писмо № 838/1 от 11.08.2020 г. и чл. 8, т. 8.2 от Общи условия 

за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по АДБФП № BG05M9OP001-

2.018-0046-C01, проект „Социално-икономическа интеграция на уязвими групи в 

община Червен бряг“, Управляващият орган на Оперативна програма „Развитие 

на човешките ресурси“ 2014-2020 предостави възможност за удължаване срока за 

изпълнение на горецитираният договор. При така промененият срок за 

изпълнение на проекта новата дата за приключване на дейностите по договора, 

става 31.12.2021 г., което води до промяна на срока за поемане на задължението на 

издаденото адекватно обезпечение (150 календарни дни след изтичане на срока за 

изпълнение на дейностите по административния договор) нов срок за падежът на 

паричното задължение е на 31.05.2022 година. 


