РЕШЕНИЕ № 263
Относно: Точка: Първа.
Предложение относно приемане на план – сметка за приходите и разходите от
такса за битови отпадъци за 2021 г.
РЕШЕНИЕ № 264
Относно: 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., № 1021/30.07.2018г., № 1270/23.04.2019 г.)
РЕШЕНИЕ № 265
Относно: Точка: Трета.
Отчет за постъпилите суми от глоби и санкции във връзка с нарушенията на
територията на община Червен бряг , в изпълнение на приетите Наредби през
периода месец ноември 2019 г.-месец октомври 2020 г.
РЕШЕНИЕ № 266
Относно: Точка: Четвърта.
Информация относно водените от община съдебни дела.
РЕШЕНИЕ № 267
Относно: Точка: Пета.
Предложение относно удължаване срока по т.2 от решение № 186/28.07.2020 г. за
възстановяване на отпуснатата възмездна финансова помощ на „Медицински
център Червен бряг“ ЕООД.
РЕШЕНИЕ № 268
Относно: Точка: Шеста.
Предложение относно удължаване срока по т.2 от решение № 157/28.05.2020 г. за
възстановяване на отпуснатата възмездна финансова помощ на „Хърхов“ ЕООД.
РЕШЕНИЕ № 269
Относно: Точка: Седма.
Предложение относно отпускане финансова помощ на граждани.
РЕШЕНИЕ № 270
Относно: Точка: Осма.
Предложение относно разрешаване изработването на проект за изменение
на подробен устройствен план-план за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) за ПИ
80501.805.336 по кадастрална карта на гр. Червен бряг.
РЕШЕНИЕ № 271
Относно: Точка: Девета.
Предложение относно отдаване под наем на общински недвижим имот,
представляващ площадка за поставяне на павилион с обща площ от 50.00 кв. м.,
предназначен за търговски обект, находящ се на бул. „Христо Ботев“ от страна на
ЖП гарата, гр. Червен бряг за срок от 5 години.

РЕШЕНИЕ № 272
Относно: Точка: Десета.
Предложение относно изтичащ договор за отдаване под наем на магазин, находящ
се в бл. „Слънце“, гр. Червен бряг.
РЕШЕНИЕ № 273
Относно: Точка: Единадесета.
Предложение относно отдаване под наем на общински недвижим имот,
представляващ помещения,състоящи се от лекарски кабинет, манипулационна,
перално помещение, ½ от чакалня и санитарен възел с площ 52,00 кв.м., находящи
се в Здравна служба –І-ви етаж, кв.6, УПИ VІ на с. Радомирци, общ. Червен бряг,
за осъществяване на консултация и медицинска помощ на населението за срок от
5 /пет/ години.
РЕШЕНИЕ № 274
Относно: Точка: Дванадесета.
Предложение относно изтичащ договор за отдаване под наем на помещение,
находящо се в кв.130, парц. ІІІ по плана на гр. Червен бряг.
РЕШЕНИЕ № 275
Относно: Точка: Тринадесета.
Разглеждане на заповед № РД-29-18 от 08.12.2020 година на Областния
управител на област Плевен за връщане за ново обсъждане решение №
247/27.11.2020 г. на Общински съвет Червен бряг.(писма на Областен управител
на област Плевен с вх. № 08-00-25/10.12.2020 г. и вх. № 08-00-25(1)/11.12.2020 г.)
Относно: Точка: Четиринадесета.
Отговор на питане- не се взема решение
РЕШЕНИЕ № 276
Относно: Точка: Петнадесета.
Предложение относно актуализация по бюджета на община Червен бряг за 2020
година.
РЕШЕНИЕ № 277
Относно: Точка: Шестнадесета.
Предложение относно освобождаване от отговорност г-жа Мелиана
…Алшаргаби
РЕШЕНИЕ № 278
Относно: Точка: Седемнадесета.
Предложение относно Издаване на запис на заповед от община Червен бряг в
полза на ДФ „Земеделие“, обезпечаващ авансово плащане по Административен
договор № BG06RDNP001-7.008-0045-C01/01.11.2019 г., по Програмата за развитие
на селските райони за периода 2014-2020 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“,
№
BG06RDNP001-7.008
Енергийна
ефективност
„Реконструкция, ремонт, оборудване и/или обзавеждане на общински сгради, в
които се предоставят обществени услуги, с цел подобряване на тяхната енергийна

ефективност“ за проект „Реконструкция, ремонт, оборудване и/или обзавеждане
на общински административни сгради – кметства, с цел подобряване на тяхната
енергийна ефективност, на територията на община Червен бряг “. -100% от
заявения размер на авансово плащане.
РЕШЕНИЕ № 279
Относно: Точка: Осемнадесета.
Предложение относно Издаване на запис на заповед от община Червен бряг в
полза на ДФ „Земеделие“, обезпечаващ авансово плащане по Административен
договор № BG06RDNP001-7.008-0045-C01/01.11.2019 г., по Програмата за развитие
на селските райони за периода 2014-2020 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“,
№
BG06RDNP001-7.008
Енергийна
ефективност
„Реконструкция, ремонт, оборудване и/или обзавеждане на общински сгради, в
които се предоставят обществени услуги, с цел подобряване на тяхната енергийна
ефективност“ за проект „Реконструкция, ремонт, оборудване и/или обзавеждане
на общински административни сгради – кметства, с цел подобряване на тяхната
енергийна ефективност, на територията на община Червен бряг “.-100% от
заявения размер на ДДС
РЕШЕНИЕ № 280
Относно: Точка: Деветнадесета.
Предложение относно създаване на нова социална услуга „Асистентска подкрепа“,
държавно-делегирана дейност
РЕШЕНИЕ № 281
Относно: Точка: Двадесета.
Предложение относно предоставяне на общински недвижим имот, представляващ
магазин за търговия № 3.12 с площ от 14,70 кв.м. находящ се на Общински пазарЧервен бряг за временно и безвъзмездно/възмездно ползване от „ Сдружение на
кметовете на кметства в община Червен бряг“ с ЕИК 205951217, за реализацията
на социален проект.

