РЕШЕНИЕ № 283
Относно: Точка: Първа.
Анализ за дейността на Районна служба „Пожарна безопасност и защита на
населението“- гр. Червен бряг през 2020 година.
РЕШЕНИЕ № 284
Относно: Точка: Втора.
Анализ относно работата на Районно управление - Червен бряг за периода от
01.01.2020 до 31.12.2020 година.
РЕШЕНИЕ № 285
Относно: Точка: Трета.
Отчет за дейността на Общински съвет Червен бряг за периода 01.07.2020 г.31.12.2020 г.
РЕШЕНИЕ № 286
Относно: Точка: Четвърта.
Предложение за приемане на план за заседанията на Общински съвет Червен
бряг през 2021 година.
РЕШЕНИЕ № 287
Относно: Точка: Пета.
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 № 288
Относно: Точка: Шеста.
Предложение относно кандидатстване на Община Червен бряг с проектно
предложение „Патронажна грижа + за хора с увреждания, възрастни хора в
невъзможност от самообслужване, лица над 54 г., други уязвими групи, вкл. лица
поставени под карантина във връзка с COVID-19, лица от рисковите групи за
заразяване с COVID-19 от Община Червен бряг“ по Оперативна програма
„Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020, процедура чрез директно
предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-6.002
„Патронажна грижа +”.
РЕШЕНИЕ № 289
Относно: Точка: Седма.
Предложение относно приемане на Проект на Наредба за изменение и
допълнение на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и
цени на услуги на територията на община Червен бряг(приета с решение №
247/27.11.2020 г., изм. решение № 275/22.12.2020 г.)
РЕШЕНИЕ № 290
Относно: Точка: Осма.
Предложение относно промяна в Решение № 212/30.09.2020 г. на Общински съвет
за одобряване на Общ устройствен план/ОУП/ на Община Червен бряг-

окончателен проект, където е допусната техническа грешка в Доклад –
предложение с рег. № 07-01-189/11.09.2020 г. Посоченият идентификатор на
поземлен имот 80501.229.8, предвиден за разширяване на Гробищен парк – Червен
бряг, е идентификатор на имотът, който в момента се ползва за гробищен парк,
като се предлага гробищният парк да се разшири в имот с идентификатор
„80501.229.6“
РЕШЕНИЕ № 291
Относно: Точка: Девета.
Предложение относно промяна и допълване на Решение № 1365/25.07.2019 г.,
прието с протокол № 61 и Решение № 1403/26.09.2019 г., прието с протокол № 63 от
заседание на Общински съвет – Червен бряг, във връзка с изпълнение на проект:
№ BG16M1OP002-2.009-0080-С01 „Демонстрационен проект за намаляване на
количеството депонирани отпадъци чрез подготовка за повторна употреба“ по,
Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.” (ОПОС 2014-2020 г.),
приоритетната ос Отпадъци.
РЕШЕНИЕ № 292
Относно: Точка: Десета.
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 четвърто тримесечие на 2020 година.
РЕШЕНИЕ № 293
Относно: Точка: Единадесета.
Предложение относно даване съгласие за учредяване право на прокарване през
имот, общинска публична собственост
РЕШЕНИЕ № 294
Относно: Точка: Дванадесета.
Предложение относно отпускане финансова помощ на граждани.
РЕШЕНИЕ № 295
Относно: Точка: Тринадесета.
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 № 296
Относно: Точка: Петнадесета.
Предложение относно провеждане на редовно заседание на Общото събрание на
Асоциация по ВиК на обособена територия, обслужвана от „ Водоснабдяване и
Канализация " ЕООД-Плевен на 22.02.2021г.

