
СПИСЪК РЕШЕНИЯ 

ЗАСЕДАНИЕ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЧРВЕН БРЯГ – 27.10.2021 ГОДИНА 

 

 

РЕШЕНИЕ  № 463 

Относно: 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.) 

и Справки за проведени процедури по реда на Закона за обществени поръчки, 

подлежащи на предварителен и/или последващ контрол, във връзка с проекти с 

европейско или национално финансиране за периода м. ноември 2015 г. – м. 

ноември 2019 г. и за прериода месец ноември 2019 – месец септември 201 г. 

 

РЕШЕНИЕ  № 464 

Относно: Точка: Втора.  

Предложение относно актуализация на  бюджета  и на капиталовата програма на 

община  Червен бряг за 2021г. 

 

РЕШЕНИЕ  № 465 

Относно: Точка: Трета.  

Предложение относно приемане на  бюджетната прогноза за периода 2022-2024г. 

на  постъпленията от местни приходи и на разходите за местни дейности на 

община Червен бряг. 

 

РЕШЕНИЕ  № 466 

Относно: Точка: Четвърта.  

Докладна записка от управителя на „МБАЛ-Червен бряг“ЕООД относно Анекс 

към договор-кредит  овърдрафт.  

 

РЕШЕНИЕ  № 467 

Относно: Точка: Пета.  

Предложение относно откриване процедура за избор на управител на „Хърхов“ 

ЕООД, седалище и адрес на управление:  гр. Червен бряг, ул. „Княз Борис І“  № 2. 

 

РЕШЕНИЕ  № 468 

Относно: Точка: Шеста.  

Предложение относно отпускане финансова помощ на граждани  

 

РЕШЕНИЕ  № 469 

Относно: Точка: Седма.  

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 2021 г. 

 

РЕШЕНИЕ  № 470 

Относно: Точка: Осма.  

Предложение относно приемане на пазарна оценка и продажба на недвижим имот 

– частна общинска собственост, представляващ самостоятелен обект в сграда 

/апартамент/ с идентификатор 80501.805.411.2.6 с площ 68,01 кв. м. с адрес: град 



Червен бряг, ж.к. „Победа“, бл. 6/70, вх. А, ет. 2, ап. 6, актуван с АОС № 

2453/21.04.2020 г. 

 

РЕШЕНИЕ  № 471 

Относно: Точка: Девета.  

Предложение относно отдаване под наем на общински недвижими имоти, 

представляващи 18 бр. площадки за поставяне на автомати за топли напитки, 

находящи се в гр. Червен бряг, съгласно схема за поставяне, съгласувана от 

Главен архитект на община Червен бряг. 

 

РЕШЕНИЕ  № 472 

Относно: Точка: Десета.  

Предложение относно отдаване под наем на помещение и склад с обща площ от 

46.00 кв.м., предназначено за продажба на закуски, находящо се в ОбУ „Отец 

Паисий“, с. Радомирци за срок  от 5 години. 

 

РЕШЕНИЕ  № 473 

Относно: Точка: Единадесета.  

Предложение относно допълване на годишната програма за управление и 

разпореждане с имоти - общинска собственост в Община Червен бряг през 2021 

година, приемане на пазарна оценка и продажба на недвижим имот – частна 

общинска собственост по КККР на гр. Червен бряг. 

 

РЕШЕНИЕ  № 474 

Относно: Точка: Дванадесета.  

Предложение относно допълване на годишната програма за управление и 

разпореждане с имоти - общинска собственост в Община Червен бряг за 2021 

година, приемане на пазарна оценка и продажба на недвижим имот – частна 

общинска собственост, находящ се в с. Телиш, ул. „Никола Вапцаров“ № 27. 

 

РЕШЕНИЕ  № 475 

Относно: Точка: Тринадесета.  

Предложение относно кандидатстване на Община Червен бряг с подготовка на 

проектно предложение от Министерство на здравеопазването по процедура 

BG16RFOP001-9.001 „Мерки за справяне с пандемията“ по приоритетна ос 9 

„Подготовка на здравната система за справяне с кризи“ на Оперативна програма 

„Региони в растеж“ 2014-2020 

 

 


