
Решение № 101  Точка: Първа.  

Предложение относно приемане на бюджетната прогноза за периода 2021-2023 г. на 

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

Червен бряг. 

 

Решение № 102  Точка: Втора.  

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 № 103 Точка: Трета.  

Информация относно потенциално опасни обекти на територията на община Червен 

бряг и планираните мерки от общинското ръководство   за защита на населението от 

аварии и  стихийни бедствия. 

 

Решение № 104 Точка: Четвърта.  

Годишен доклад за дейността по вътрешен одит в Община Червен бряг за периода 

01.01.2019 г.-31.12.2019 г. 

 

Решение № 105  Точка: Пета.  

Актуализирани:Стратегически план за одитните ангажименти за периода 2020-2022 

год. 

Годишен план за одитните ангажименти през 2020 год. на вътрешния одитор в Община 

Червен бряг. 

 

Решение № 106 Точка: Шеста.  

Предложение относно приемане на проект на  Наредба за изменение  и допълнение на 

Наредба за отпускане и изплащане  на еднократни  парични помощи за стимулиране 

раждането и отглеждането на деца  от община Червен бряг (приета с решение № 

598/25.05.2017 г.) 

 

Решение № 107 Точка: Седма.  

Предложение относно приемане на годишен финансов отчет  за 2019 г. на спортните 

клубове на територията на община Червен бряг, информация за дейността им през 2019 

г. и   разпределяне на  субсидията за 2020 г. 

 

Решение № 108 Точка: Осма. Предложение относно отпускане финансова помощ на 

граждани.  

 

Решение № 109  Точка: Девета.  

Годишен финансов отчет за 2019 г.  на читалищата на територията на община Червен 

бряг,  информация за дейността през 2019 г. и за разпределението на  субсидията за 

2020 г. 

 

Решение № 110 Точка: Десета. Отчет на МКБППМН за  2019 г.  

 

Решение № 111 Точка: Единадесета.  

Информация за прилагане на системата на делегираните бюджети в учебните и детски 

заведения на Община Червен бряг за 2020 година. 

 



 

Решение № 112 Точка: Дванадесета.  

Предложение относно приемане на Отчет за 2019 г. на Плана за действие на Община 

Червен бряг в изпълнение на Стратегията на област Плевен за интегриране на 

българските граждани от ромски произход и други граждани в уязвимо социално 

положение, живеещи в сходна с ромите ситуация /2017 г.-2020 г./ 

 

Решение № 113 Точка: Тринадесета.  

Предложение относно класификация на общинските жилища, отчет на комисията по 

жилищно настаняване, жилища нуждаещи се от  ремонт. 

 

Решение № 114 Точка: Четиринадесета.  

Предложение относно  промени в  организация на движение  

 

Решение № 115 Точка: Петнадесета.  

Информация за таксиметровите  превози и регламентирането им в съответствие  

със закона за трансопрта. 

 

Решение № 116 Точка: Шестнадесета.  

Предложение относно именуване на улица в гр. Червен бряг. 

 

Решение № 117 Точка: Седемнадесета.  

Обзор на състоянието и тенденциите в развитието на пазара на труда през 2019 година 

на  Дирекция „Бюро по  труда“- гр. Червен бряг 

 

Решение № 118 Точка: Осемнадесета. 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 № 119 Точка: Деветнадесета. Предложение оносно  приемане на пазарна 

оценка и продажба на поземлен имот частна общинска собственост с идентификатор 

80501.805.375, с площ 653 кв. м., трайно предназначение на територията - 

урбанизирана, начин на трайно ползване – ниско застрояване(до 10м) по КК и КР на гр. 

Червен бряг, с АОС 2435/28.02.2020 г.  

 

Решение № 120 Точка: Двадесета.  

Предложение оносно  допълване на годишната програма за управление и разпореждане 

с имоти - общинска собственост в Община Червен бряг през 2020 година, приемане на 

пазарна оценка и продажба на недвижим имот - частна общинска собственост на 

собственика на парцел с придаваеми части по ПРЗ/неуредени регулачни сметки, 

находящ се в гр. Койнаре, община Червен бряг 

 

Решение № 121 Точка: Двадесет и първа –Двадесет и втора  

-Информация относно изпълнението на концесионните договори през 2019 година 

-Предложение от общински съветник Петър Петров  във връзка с  концесиите за 

имот  № 374012(язовир Реселец) и имот №000362(рибарник в землището на с. Горник). 

 -Предложение от общински съветник Петър Петров  за включване в дневния ред 

на  заседанието на 24.03.2020 г.  точка „Необходимост от предприемане на действия от 

страна на Общинския съвет във връзка с допуснати закононарушения  при 



управление  на общинските концесии за имот  № 374012(язовир Реселец) и имот 

№000362(рибарник в землището на с. Горник).“ 

 

Решение № 122 Точка: Двадесет и трета. Отчет общински дружества - годишен, 

тримесечен, ежемесечен  

 

Решение № 123 Точка: Двадесет и четвърта.  

Информация за изпълнението на изискванията  на ЗСПЗЗ  за ползване на  пасища и 

мери  от ОПФ и изпълнението на договорите  за наем на пасищата. 

 

Решение № 124 Точка: Двадесет и пета.  

Предложения за награждаване на изявени спортисти, спортни клубове  и заслужили 

спортни деятели по повод Деня на българския спорт и професионален празник на 

работещите в сферата на спорта- 17 май. 

 

Решение № 125 Точка: Двадесет и шеста.  

Предложение относно  приемане на Отчет за изпълнението на План за развитие на 

социалните услуги за 2019 г. и Годишен план за развитие на социалните услуги в 

община Червен бряг за 2021 година. 

 

Решение № 126 Точка: Двадесет и седма.  

Предложение относно приемане на Програма на мерките  за закрила на деца с  изявени 

дарби  от общински и държавни училища през 2020 година в община Червен бряг. 

 

Решение № 127 Точка: Двадесет и осма.  

Информация относно снегопочистването в община Червен бряг през зимния сезон 

2019-2020г. 

 

Решение № 128 Точка: Двадесет и 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 първо тримесечие на 2020 година. 

 

Решение № 129 Точка: Тридесета.  

Годишен доклад за наблюдението на изпълнението на общинския план за развитие за 

2019 год. на община Червен бряг 

 

Решение № 130 Точка: Тридесет и първа.  

Предложение относно разрешаване изработването на проект за подробен устройствен 

план – парцеларен план (ПУП-ПП) за водопроводно отклонение за водоснабдяване на 

поземлен имот (ПИ) с идентификатор 80501.139.1, местност „Сираков мост“ в 

землището на гр. Червен бряг“ 

 

Решение № 131 Точка: Тридесет и втора.  

Предложение относно отдаване под наем на общински недвижим имот, 

представляващо площадка № 3 за поставяне на павилион с площ 12.00 кв.м. в гр. 

Койнаре за срок от 5 години. 

 

 

 



Решение № 132 Точка: Тридесет и трета.  

Предложение относно освобождаване от заплащане на месечни наемни вноски на 

наематели на общински имоти, находящи се на общински пазар за периода на 

извънредно положение, обявено с Решение на Народното събрание от 13 март 2020 г. и 

Решение за удължаване на срока на обявеното извънредно положение от 07 април 2020 

г. 

 

Решение № 133Точка: Тридесет и четвърта.  

Предложение относно отдаване под наем на общински недвижими имоти, 

представляващи магазини, находящи се на територията на Общински пазар гр. Червен 

бряг. 

 

Решение № 134 Точка: Тридесет и пета.  

Предложение относно обезщетяване на собственици във връзка с приключване на 

процедура по отчуждително производство, започнало със заповед № 692/25.03.1986 г. 

по чл. 9, ал. 1 от ЗТСУ /отм./ на зам. председателя на ИК на Плевенски окръжен 

народен съвет. 

 

Решение № 135 Точка: Тридесет и шеста.  

Предложение относно прехвърляне безвъзмездно на държавата правото на собственост 

върху имот публична общинска собственост с идентификатор  № 63361.360.361 по 

ККиКР на с. Рупци, местност "Водна", с начин на трайно ползване „Язовир“, с площ 

20.975 дка, трайно предназначение на територията: “Територия, заета от води и водни 

обекти“ 

 

Решение № 136 Точка: Тридесет и седма.  

Предложение относно  постоянната месечна такса за ползване на детски ясли и 

градини. 

 

Решение № 137 Точка: Тридесет и осма.  

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 № 138 Точка: Тридесет и девета.  

По чл.53-Предложение относно Издаване на запис на заповед от община Червен бряг в 

полза на ДФ „Земеделие“, обезпечаващ авансово плащане по договор № 15/07/0/00660 

от 14.02.2018 г. по подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването , подобряването или 

разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктури“ от мярка – 7 

„Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програмата за развитие 

на селските райони за периода 2014-2020 г., за проект „Насърчаване на социалното 

приобщаване и икономическото развитие чрез реконструкция и рехабилитация на 

общински пътища на територията на община Червен бряг“- за обезпечаване на 100% от 

заявения размер на авансово плащане 

 

 

 

 

 

 



Решение № 139 Точка: Четиридесета.  

По чл.53:Предложение относно Издаване на запис на заповед от община Червен бряг в 

полза на ДФ „Земеделие“, обезпечаващ авансово плащане по договор № 15/07/0/00660 

от 14.02.2018 г. по подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването , подобряването или 

разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктури“ от мярка – 7 

„Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програмата за развитие 

на селските райони за периода 2014-2020 г., за проект „Насърчаване на социалното 

приобщаване и икономическото развитие чрез реконструкция и рехабилитация на 

общински пътища на територията на община Червен бряг“-за обезпечаване на 100% от 

заявения размер на  ДДС 

 

Решение № 140 Точка: Четиридесет и първа.  

по чл.53 – Предложение относно проучване на възможности за кандидатстване на 

Община Червен бряг за финансиране  с проект  за енергийна ефективност на уличното 

осветление в Община Червен бряг 

 


