
 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЧЕРВЕН БРЯГ 

 

     Препис-извлечение от протокол № 41 

     от заседание на Общински съвет –  

     Червен бряг, проведено на 30.04.2018 г. 

 

Относно:  Пряко предаване  на заседанието на   

         Общинския съвет  по местния радиовъзел 

 

Общинският съвет Червен бряг, с явно гласуване с вдигане  на ръка , 

с 26  гласа ЗА,  1  против и без  въздържали се от общо 27 гласували 

общински съветници, при общ  брой 29 на съветниците в Общинския 

съвет, прие 

РЕШЕНИЕ 
 

№ 915 

 

Общински  съвет Червен бряг  на основание чл.28, ал.1 от Закона за 

местното самоуправление и местната администрация  и    чл.46, ал.2 от 

Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите 

комисии и взаимодействието му с общинската администрация,  

Р Е Ш И: 

Заседанието на Общински съвет Червен бряг на  30.04. 2018 година   

да   се предава пряко по местния радиовъзел . 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ  

СЪВЕТ – ЧЕРВЕН БРЯГ:  

         

 

/инж. Ивайло Иванов/  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЧЕРВЕН БРЯГ 

 

     Препис-извлечение от протокол № 41 

     от заседание на Общински съвет –  

     Червен бряг, проведено на 30.04.2018 г. 

 

Относно:  Заснемане и излъчване на заседанието на Общинския съвет 

по КТ “ЕТА” 

 

Общинският съвет Червен бряг с явно гласуване  с вдигане на ръка с 

26 гласа ЗА,  без против и   без въздържали се от общо 26 гласували 

общински съветници, при общ брой 29 на съветниците в Общинския съвет, 

прие  

РЕШЕНИЕ 

№ 916 

 

Общински  съвет Червен бряг  на основание чл.28, ал.1 от Закона за 

местното самоуправление и местната администрация  и    чл.46, ал.2 от 

Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите 

комисии и взаимодействието му с общинската администрация,   

 

Р Е Ш И: 

 

Заседанието на Общински съвет Червен бряг на  30.04.2018 година  

да се заснеме от Кабелна телевизия “ЕТА” и пълен запис   от работата на 

заседанието да се излъчи на  следващия ден и повторение  на 5 май  2018 г. 

/събота /, като  се определя час на приключване на излъчването  - 20.00 

часа. 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ  

СЪВЕТ – ЧЕРВЕН БРЯГ:  

         

 

/инж. Ивайло Иванов/  

 

 

 

 

 

 

 

 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЧЕРВЕН БРЯГ 

 

     Препис-извлечение от протокол № 41 

     от заседание на Общински съвет –  

     Червен бряг, проведено на 30.04.2018 г. 

 

Относно:  Отчет на Общинските търговски дружества за 2017 г.  

                 -Бизнес план на „МБАЛ Червен бряг“ ЕООД  за 2018 

година 

Общински съвет Червен бряг  прие  

 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 917 

 

Общински съвет Червен бряг на основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА,  

във връзка с изпълнение на приетия  план за провеждане на заседанията на 

Общинския съвет  през 2018 г., съгласно решение №826/ 29.01.2018 г., 

чл.8, ал.1, т.3 от  Наредбата за условията и реда при които  Община Червен 

бряг упражнява правата си на собственик  върху  общинската част от 

капитала  на търговските дружества и внесените от управителите на 

общинските дружества  с вх. № 038-01-6/12.04.2018г. отчети за дейността  

на дружествата за 2017 г., предложение от Комисията по финансово 

стопанска политика, бюджет и общинска собственост от заседание 

проведено на 20.04.2018г. и  предложение от Комисията по 

здравеопазване, младежта и спорта от заседание проведено на 23.04.2018г.,  

Р Е Ш И: 

І. За “МБАЛ Червен бряг” ЕООД: 

Приема  отчета за  дейността на “Многопрофилна болница за 

активно лечение Червен бряг” ЕООД гр. Червен бряг за 2017 г.(Доклад, 

ОПР,  баланс, справки), съгласно приложенията. 

Приема Бизнес план на „МБАЛ Червен бряг“ ЕООД  за 2018 година 

ІІ. За „Медицински център Червен бряг “ ЕООД: 

Приема  отчета за дейността на„Медицински център Червен бряг“ 

ЕООД, гр. Червен бряг за 2017 г. (ОПР,  баланс, справки) съгласно 

приложенията. 

ІІІ.За „Хърхов” ЕООД 

Приема  отчета за дейността на «Хърхов»ЕООД гр. Червен бряг за 

2017 г. (ОПР,  баланс, справки), съгласно приложенията. 
 

По т.І. решението е прието с   поименно   гласуване, с 28 гласа ЗА, без против и 

без въздържали  се от общо 28 гласували общински съветници при общ брой 29 на 

съветниците в Общинския съвет 

 



По т.ІІ решението е прието с   поименно   гласуване, с 28 гласа ЗА, без против и 

без въздържали  се от общо 28 гласували общински съветници при общ брой 29 на 

съветниците в Общинския съвет 

По т.ІІІ решението е прието с   поименно   гласуване, с 27 гласа ЗА, 1 против и  

без въздържали  се от общо 28 гласували общински съветници при общ брой 29 на 

съветниците в Общинския съвет 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ  

СЪВЕТ – ЧЕРВЕН БРЯГ:  

         

 

/инж. Ивайло Иванов/  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЧЕРВЕН БРЯГ 

 

     Препис-извлечение от протокол № 41 

     от заседание на Общински съвет –  

     Червен бряг, проведено на 30.04.2018 г. 

 

Относно:  Информация относно изготвени, внесени, одобрени и в 

процес на  изпълнение проекти на Община Червен бряг.(изпълнение 

на реш. № 232/25.04.2016г. и реш. № 279/27.06.2016г.) 

 

Общински съвет Червен бряг   с явно  гласуване с вдигане на ръка,  с 

25 гласа ЗА, без против и без въздържали  се от общо 25 гласували 

общински съветници при общ брой 29 на съветниците в Общинския съвет,  

прие 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 918 

Общински съвет Червен бряг на основание чл.21, ал.1, т.23 и ал.2  от 

ЗМСМА, представената от Кмета на общината  в Общински съвет с вх. № 

07-01-118/10.04.2018 г. информация относно  изготвени, внесени, одобрени 

и в процес на изпълнение проекти на Община Червен бряг в изпълнение на 

реш. № 232/25.04.2016г. и реш. № 279/27.06.2016г. на ОбС, предложения от 

всички постоянни комисии от заседания, проведени на 20, 23 и 24 април 

2018 година,  

Р Е Ш И: 

Приема информация относно изготвени, внесени, одобрени и в 

процес на изпълнение проекти на община Червен бряг, съгласно 

приложението. 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ  

СЪВЕТ – ЧЕРВЕН БРЯГ:  

         

 

/инж. Ивайло Иванов/  

 

 

 

 

 

 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЧЕРВЕН БРЯГ 

 

     Препис-извлечение от протокол № 41 

     от заседание на Общински съвет –  

     Червен бряг, проведено на 30.04.2018 г. 

 

Относно:  Информация относно снегопочистването в община 

Червен бряг през зимния сезон 2017/2018г. 

 

Общински съвет Червен бряг   с явно  гласуване с вдигане на ръка,  с 

25 гласа ЗА, без против и без въздържали  се от общо 25 гласували 

общински съветници при общ брой 29 на съветниците в Общинския съвет,  

прие 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 919 

 

Общински съвет Червен бряг на основание чл.21, ал.1, т.23 и ал.2  от 

ЗМСМА, в изпълнение на приетия план за провеждане на заседанията на 

Общински съвет през 2018 г., съгласно решение №826/ 29.01.2018г.,  

представената от Кмета на общината  в Общински съвет с вх. № 07-01-

131/13.04.2018 г. информация относно снегопочистването в община Червен 

бряг през зимния сезон 2017/2018г., предложения от всички постоянни 

комисии от заседания, проведени на 20, 23 и 24 април 2018 година,  

Р Е Ш И: 

Према информация относно снегопочистването в община Червен 

бряг през зимния сезон 2017/2018г, съгласно приложението. 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ  

СЪВЕТ – ЧЕРВЕН БРЯГ:  

         

 

/инж. Ивайло Иванов/  

 

 

 

 

 

 

 

 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЧЕРВЕН БРЯГ 

 

     Препис-извлечение от протокол № 41 

     от заседание на Общински съвет –  

     Червен бряг, проведено на 30.04.2018 г. 

 

Относно:  Годишен доклад за наблюдението на изпълнението на 

общинския план за развитие за 2017 год. на община Червен бряг 

 

Общински съвет Червен бряг   с явно  гласуване с вдигане на ръка,  с 

27 гласа ЗА, без против и без въздържали  се от общо 27 гласували 

общински съветници при общ брой 29 на съветниците в Общинския съвет,  

прие 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 920 

 

Общински съвет Червен бряг на основание чл.21, ал.1, т.12 и ал.2  от 

ЗМСМА, в изпълнение на разпоредите на чл.24, т.4 от ЗРР и представеното 

от Кмета на общината  в Общински съвет с вх. № 07-01-122/11.04.2018 г. 

предложение относно Годишен доклад за наблюдението  на изпълнението  

на Общинския план за развитие за 2017 г. на община Червен бряг, 

предложения от всички постоянни комисии от заседания, проведени на 20, 

23 и 24 април 2018 година,  

Р Е Ш И: 

1.Обшински съвет Червен бряг одобрява Годишния доклад за 

наблюдение  на изпълнението  на Общинския план за развитие  2014-

2020г. на община Червен бряг за 2017 г., съгласно приложението. 

 2. Копие от Решението на Общинския съвет и Годишния доклад да се 

изпратят на председателя на Областния съвет за развитие гр. Плевен. 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ  

СЪВЕТ – ЧЕРВЕН БРЯГ:  

         

 

/инж. Ивайло Иванов/  

 

 

 

 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЧЕРВЕН БРЯГ 

 

     Препис-извлечение от протокол № 41 

     от заседание на Общински съвет –  

     Червен бряг, проведено на 30.04.2018 г. 

 

Относно:  Предложение относно даване предварително съгласие 

за промяна на границите, смяна на характера от публична в частна на 

имот с идентификатор 80501.807.79 по КК и КР на гр. Червен бряг, и 

обединение с имот с идентификатор 80501.807.78 по КК и КР на гр. 

Червен бряг. 

Общински съвет Червен бряг   с поименно  гласуване  с 27 гласа ЗА, 

без против и без въздържали  се от общо 27 гласували общински 

съветници при общ брой 29 на съветниците в Общинския съвет,  прие 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 921 

 

Общински съвет Червен бряг на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона 

за местното самоуправление и местната администрация, чл. 6, ал. 1 от ЗОС, 

представеното от Кмета на общината  в Общински съвет  с вх. № 07-01-

107/04.04.2018г. предложение относно даване предварително съгласие за 

промяна на границите, смяна на характера от публична в частна на имот с 

идентификатор 80501.807.79 по КК и КР на гр. Червен бряг, и обединение с 

имот с идентификатор 80501.807.78 по КК и КР на гр. Червен бряг, 

предложения от 6  постоянни комисии: 
 Комисията по инвестиционна политика, европейски проекти и информационни 

технологии; 

Комисията по финансово стопанска политика, бюджет и общинска собственост; 

Комисията по устройство на територията , благоустрояване, комунални 

дейности и екология 

Комисията по Образование, култура и вероизповедания; 

Комисията по здравеопазване, младежта и спорта ; 

Комисията по социална политика, трудова заетост и етнодемографски въпроси 

от заседания, проведени на 20, 23 и 24 април 2018 година, устно 

предложение от общински съветник Атанас Атанасов направено на 

заседанието за приемане на т.V,  

Р Е Ш И: 

І.Дава предварително съгласие да се променят границите на 

поземлени имоти с идентификатори 80501.807.78 частна собственост  и 

80501.807.79  по КК и КР на гр. Червен бряг публична общинска 

собственост и план за регулация и застрояване за УПИ I и УПИ  II в кв.179 

на гр. Червен бряг. 

 



ІІ.Дава предварително съгласие за смяна на характера от публична 

общинска собственост в частна общинска собственост на имот с 

идентификатор 80501.807.79 по КК и КР на гр. Червен бряг, актуван с АОС 

№ 2066/ 25.01.2016 г.   

ІІІ.Общински съвет – гр. Червен бряг дава предварително съгласие да 

се обединят имот с идентификатор 80501.807.79 с имот с идентификатор 

80501.807.78 по КК и КР на гр. Червен бряг, във връзка с изпълнение на 

Уведомление за инвестиционно намерение от СД „Сирена – Пешев и Сие“ 

представлявано от г-н Пешо Пешев за реализиране на инвестиция  на 

стойност от 2 154 900 лева, отговаряща на всички условия за насърчаване 

на инвестициите от общинско значение. 

ІV.Възлага на Кмета на Община Червен бряг да покани инвеститора 

да внесе необходимите документи за издаване на сертификат клас „В“ за 

Проект за насърчаване на инвестиции от общинско значение.  

V. Възлага на Кмета на община Червен бряг предприеме всички 

необходими правни и фактически действия по възстановяване на 

отводнителен канал с цел разрешаване на проблема с наводняването на 

имоти на живущите на ул. „Стара планина“, гр. Червен бряг в срок до края 

на календарната 2018 година.   

Кметът на община Червен бряг да докладва пред Общински съвет-

Червен бряг на всеки три месеца  за предприетите  действия по изпълнение 

на настоящата точка. 
 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ  

СЪВЕТ – ЧЕРВЕН БРЯГ:  

         

 

/инж. Ивайло Иванов/  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЧЕРВЕН БРЯГ 

 

     Препис-извлечение от протокол № 41 

     от заседание на Общински съвет –  

     Червен бряг, проведено на 30.04.2018 г. 

 

Относно:  Докладна записка относно неотложни потребности за 

извършване на текущи ремонти (рехабилитация на пътно покритие) 

на участъци от уличната мрежа в гр. Червен бряг, за които общината 

не разполага с необходимите средства 

Общински съвет Червен бряг   с поименно  гласуване  с 27 гласа ЗА, 

без против и 1 въздържал  се от общо 28 гласували общински съветници 

при общ брой 29 на съветниците в Общинския съвет,  прие 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 922 

 

Общински съвет Червен бряг на основание чл.21,ал.1, т.6 от 

ЗМСМА, представената от Кмета на общината  в Общински съвет  с вх. № 

07-01-127/12.04.2018г. докладна записка относно неотложни потребности за 

извършване на текущи ремонти (рехабилитация на пътно покритие) на 

участъци от уличната мрежа в гр. Червен бряг, за които общината не 

разполага с необходимите средства и чл. 87 от ЗДБРБ за 2018г. за 

трансформиране на средства от целевата субсидия за капиталови разходи, 

предложения от всички постоянни комисии от заседания, проведени на 20, 

23 и 24 април 2018 година, устно предложение от общински съветник 

Атанас Атанасов относно разпределението на   собствените средства 

заложени за СМР на бл. 6- Ж.К. „Победа“, 

 

Р Е Ш И: 
 

                   І. Дава съгласие кмета на община Червен бряг да направи 

предложение до министъра на финансите за трансформиране на средства 

от целевата субсидия за капиталови разходи по чл. 52 от ЗДБРБ за 2018г. в 

размер на 280200 лв.  в целеви трансфер за финансиране разходите на 

общината за извършване на неотложни текущи ремонти на улична мрежа. 

 

ІІ.Променя плана на разходите по бюджета на гр. Червен бряг 

за 2018г., както следва: 
1.МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ 

1.1. Функция “ЖС, благоустройство, КС и ООС”        било    става    разлика 

а/Дейност 606 “Изгр., р-нт и поддърж. на ул. мрежа” 

§ 1030 „Текущ ремонт”                                                        446970  727170    +280200 

 



В това число по обекти: 

- Рехабилитация на участък от ул. "Васил Априлов"  в гр. Червен бряг  - 2740 м2 

(между ул „Княз Борис” и ул. „Кубрат”) – +64 673,53 лв. 

- Рехабилитация на участък от ул. " Волов" -  2500 м2 /КРЪСТОВИЩЕ с ул. 

„Струма” ляв ръкав на ул. „Волов” – + 54 935,56 лв. 

- Рехабилитация на  ул. " Силистра"  в гр. Червен бряг от ул. "Християнска" до 

край тупик  - 830 м2 – +23 552,62 лв. 

- Рехабилитация на ул. "Шейново"/ от ул. „Паисий” до ул. „Аспарух”/ +2бр. 

кръстовища- 740 м2-+ 15 836,15 лв. 

- Рехабилитация на ул. "Тулча”/от ул. „Паисий” до ул. „Аспарух”/ +2бр. 

кръстовища – 550 м2- +11 437,80 лв. 

- Рехабилитация на ул. "Перник”/от ул. „Паисий” до ул. „Антим”/ – 740 м2-  

+15 836,15 лв. 

- Рехабилитация на ул. "Добрич”/от ул. „Антим І” до ул. „Стоян Едрев”/- 798 м2 

- +30 285,62 лв. 

- Рехабилитация на ул. "Асен”/от ул. „Антим ” до ул. „Паисий”/- 732 м2 - 

+15 698,56 лв. 

- Рехабилитация на ул. "Калоян”/от ул. „Волов” до ул. „Княз Борис І”/-1762,50 

м2 - +38 715,48 лв. 

- Рехабилитация на ул. "Хаджи Димитър”/от ул. „Княз Борис І” до ул. 

„Радомирска”/-435  м2 - +9 228,53 лв. 

 

 

б/Дейност 619 “Др. д-сти по ЖС, благоустр. и рег. развитие” 

         -§5100 „Основен ремонт на ДМА”                                       721433  441233     -280200         

                         

В това число по обекти: 

               -СМР бл.№6 в УПИ ХІ, кв. 70 на жк Победа гр. Ч. бряг-    /-/280 200 лв. 

 

ІІІ. Приема инвестиционната програма на Община Червен бряг за 

2018г., съгласно направените промени по Приложение № 1  в размер на  

574 598  лв. в това число: 
1.От целева субсидия за капиталови разходи   –280 200  лв. 

2.От собствени средства – 5 300  лв. 

3. От преходен остатък целева субсидия 2017г. –111 298  лв. 

4. От преходен остатък по национална програма на МОН 2017г. – 2 800 лв. 

5. От приходи от приватизация на дялове, акции и участия – 175 000 лв. 

 

ІV. Собствените средства заложени за СМР на бл. 6- Ж.К. „Победа“,  

да се разпределят за подобряване на инфраструктурата в гр. Койнаре и 

всички села. Разпределението да се направи от Кмета на общината, 

ръководителите на групи и кметовете на кметства в срок до 

председателски съвет. 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ  

СЪВЕТ – ЧЕРВЕН БРЯГ:  

         

/инж. Ивайло Иванов/  



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЧЕРВЕН БРЯГ 

 

     Препис-извлечение от протокол № 41 

     от заседание на Общински съвет –  

     Червен бряг, проведено на 30.04.2018 г. 

 

Относно:  Предложение относно приемане на годишен план за 

приватизация на общинска собственост през 2018г. и откриване на 

процедура за приватизация на имот- частна общинска собственост, 

представляващ сграда за търговия с идентификатор 80501.801.86.1 по 

КККР на гр.Червен бряг, актуван с АОС №1622/19.01.2011 г. на 

община Червен бряг 

Общински съвет Червен бряг   с поименно  гласуване  с 27 гласа ЗА, 

без против и без въздържали  се от общо 27 гласували общински 

съветници при общ брой 29 на съветниците в Общинския съвет,  прие 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 923 

 

Общински съвет Червен бряг на основание чл.21, ал.2 във връзка с 

чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната 

администрация, чл.3, ал.3, т.2, чл.4, ал.4, чл.6, ал.2 от Закона за 

приватизация и следприватизационен контрол, представеното от Кмета на 

общината  в Общински съвет  с вх. № 07-01-128/12.04.2018г. предложение 

относно приемане на годишен план за приватизация на общинска 

собственост през 2018г. и откриване на процедура за приватизация на имот- 

частна общинска собственост, представляващ сграда за търговия с 

идентификатор 80501.801.86.1 по КККР на гр.Червен бряг, актуван с АОС 

№1622/19.01.2011 г. на община Червен бряг, предложения от всички 

постоянни комисии от заседания, проведени на 20, 23 и 24 април 2018 

година,  

Р Е Ш И:  

1. Приема годишен план за приватизация на общинска собственост 

през 2018 година, съгласно Приложение N 1. 

2. Включва в списъка на обектите в годишния план за приватизация за 

2018 година - имот – частна общинска собственост, представляващ сграда 

за търговия с идентификатор 80501.801.86.1 по КККР на гр.Червен бряг, 

актуван с АОС N 1622 / 19.01.2011г. на община Червен бряг . 

3. Актуализира годишната програма за управление и разпореждане с 

имоти – общинска собственост в община Червен бряг през 2018г. както 

следва: В раздел III „Описание на имотите, които община Червен бряг има 

намерение да предложи за предоставяне под наем, за продажба и за 

учредяване на ограничени вещни права“ от подраздел * Извън програмата 



се премахва обект: 1. Сграда за търговия с идентификатор 80501.801.86.1 

по КККР на гр.Червен бряг, със застроена площ от 639.00 кв.м, брой 

етажи: 3 /ГУМ/, находящ се в кв.3, парцел I от ЗРП, гр.Червен бряг, 

ул.“Търговска“ N 4 и се създава нов подраздел В „Имоти, които общината 

има намерение да продаде чрез процедура по приватизация“  с обект 

единствен: 1. Сграда за търговия с идентификатор 80501.801.86.1 по КККР 

на гр.Червен бряг, със застроена площ от 639.00 кв.м, брой етажи: 3 /ГУМ/, 

находящ се в имот с идентификатор 80501.801.86 по КККР на гр.Червен 

бряг, гр.Червен бряг, ул.“Търговска“ N 4. 

4. Открива процедура по приватизация на имот – частна общинска 

собственост, представляващ сграда за търговия с идентификатор 

80501.801.86.1 по КККР на гр.Червен бряг, актуван с АОС N 1622 / 

19.01.2011г. на община Червен бряг . 

5. Забранява извършването на разпоредителни сделки с недвижимия 

имот, сключване на договори за наем, за съвместна дейност, за кредит, за 

обезпечаване на вземания, освен  с разрешение на Общински съвет – 

Червен бряг. 

6. Възлага на Кмета на Община Червен бряг цялостната организация и 

изпълнение на решението, включително възлагане на изготвяне на анализ 

на правното състояние, приватизационна оценка и информационен 

меморандум за дружеството, които да бъдат представени пред Общински 

съвет – Червен бряг.  

 

Приложение: Приложение N 1 - годишен план за приватизация на 

общинска собственост през 2018 година; АОС N 1622/19.01.2011г. на 

община Червен бряг; Скица на поземлен имот N 92 / 06.01.2011 г. на 

Служба по ГКК – гр.Плевен. 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ  

СЪВЕТ – ЧЕРВЕН БРЯГ:  

         

 

/инж. Ивайло Иванов/  

 

 

 

 

 

 

 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЧЕРВЕН БРЯГ 

 

     Препис-извлечение от протокол № 41 

     от заседание на Общински съвет –  

     Червен бряг, проведено на 30.04.2018 г. 

 

Относно:  Предложение относно приемане на план за действие на 

община Червен бряг в изпълнение на стратегия  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./ 

Общински съвет Червен бряг   с явно  гласуване с вдигане на ръка,  с 

25 гласа ЗА, 1 против и без въздържали  се от общо 26 гласували общински 

съветници при общ брой 29 на съветниците в Общинския съвет,  прие 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 924 

 

Общински съвет Червен бряг на основание чл.21, ал.1, т.23 и ал.2 от 

ЗМСМА, представеното от Кмета на общината  в Общински съвет  с вх. № 

07-01-130/13.04.2018г. предложение относно приемане на план за действие 

на община Червен бряг в изпълнение на стратегия  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./, допълнително предложение от  кмета на общината 

с вх. № 07-01-130(1)/23.04.2018г. относно  изменение в т.2.3 ПЛАНИРАНИ 

МЕРКИ ПО ПРИОРИТЕТ ЖИЛИЩНИ УСЛОВИЯ - Оперативна цел: 

Подобряване на жилищните условия, включително и на прилежащата 

техническа инфраструктура, предложения от всички постоянни комисии от 

заседания, проведени на 20, 23 и 24 април 2018 година,  

Р Е Ш И: 

Приема  План за действие на община Червен бряг в изпълнение на 

стратегия  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./, съгласно 

приложението  с допълнението  в    т.2,3. 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ  

СЪВЕТ – ЧЕРВЕН БРЯГ:  

         

 

/инж. Ивайло Иванов/  



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЧЕРВЕН БРЯГ 

 

     Препис-извлечение от протокол № 41 

     от заседание на Общински съвет –  

     Червен бряг, проведено на 30.04.2018 г. 

 

Относно:  Предложение относно изменение  на Критериите за 

отпускане на еднократна финансова  помощ на граждани  в община 

Червен бряг. 

Общински съвет Червен бряг   с поименно  гласуване  с 27 гласа ЗА, 

без против и без въздържали  се от общо 27 гласували общински 

съветници при общ брой 29 на съветниците в Общинския съвет,  прие 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 925 

 

Общински съвет Червен бряг наоснование чл.21, ал., т.23  и ал.2 от 

ЗМСМА, представеното   в Общински съвет  с вх. № 06-01-14/13.04.2018г.  

от общински съветник Петьо Костов предложение относно изменение  на 

Критериите за отпускане на еднократна финансова  помощ на граждани  в 

община Червен бряг, предложения от всички постоянни комисии от 

заседания, проведени на 20, 23 и 24 април 2018 година,  

Р Е Ш И: 

Отменя разпоредбата на  чл.35  от раздел VІІІ от Критериите за 

отпускане на еднократна финансова помощ на граждани в община Червен 

бряг, (приети с решение № 71/29.01.2016 г.на Общински съвет Червен 

бряг, доп. реш.№ 512/24.02.2017 г.) 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ  

СЪВЕТ – ЧЕРВЕН БРЯГ:  

         

 

/инж. Ивайло Иванов/  

 

 

 

 

 

 

 

 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЧЕРВЕН БРЯГ 

 

     Препис-извлечение от протокол № 41 

     от заседание на Общински съвет –  

     Червен бряг, проведено на 30.04.2018 г. 

 

Относно:  Предложение относно  кандидатстване на Община 

Червен бряг пред Фонд „Социална Закрила“ към МТСП с проектно 

предложение с наименование „Модернизиране  на кухненското 

оборудване и обзавеждане на Общински социални  услуги – ДСП- 

Червен бряг“. 

Общински съвет Червен бряг   с поименно  гласуване  с 27 гласа ЗА, 

без против и без въздържали  се от общо 27 гласували общински 

съветници при общ брой 29 на съветниците в Общинския съвет,  прие 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 926 

 

Общински съвет Червен бряг на основание  чл. 21, ал.1,т.8 и т. 23 от 

ЗМСМА, представеното от Кмета на общината  в Общински съвет  с вх. № 

07-01-123/11.04.2018г.  предложение относно  кандидатстване на Община 

Червен бряг пред Фонд „Социална Закрила“ към МТСП с проектно 

предложение с наименование „Модернизиране  на кухненското оборудване 

и обзавеждане на Общински социални  услуги – ДСП- Червен бряг“, 

предложения от всички постоянни комисии от заседания, проведени на 20, 

23 и 24 април 2018 година,  

 

Р Е Ш И: 

 

        1.Общински съвет Червен бряг дава съгласието си Община Червен 

бряг, представлявана от инж. Данаил Вълов - кмет на Община Червен бряг, 

да кандидатства пред Фонд „Социална Закрила” към МТСП с проектно 

предложение с наименование „Модернизиране на кухненското оборудване 

и обзавеждане на Общински социални услуги - ДСП - Червен бряг”. 

      2.Общински съвет Червен бряг дава съгласие Община Червен бряг  да 

участва със собствен принос в размер на 10% от стойността на бюджета на 

проекта или 2 999,28 лева с ДДС /две хиляди, деветстотин деветдесет и 

девет лева, 28ст. с ДДС/, по проект „Модернизиране на кухненското 

оборудване и обзавеждане на Общински социални услуги - ДСП - Червен 

бряг”. 

      3.Възлага на кмета на Община Червен бряг инж. Данаил Вълов да 

предприеме и извърши всички необходими правни и фактически действия, 

в това число да вземе всички необходими решения в границите на своите 



правомощия относно подготовката и окомплектоването на проектното 

предложение, както и провеждането на всички процедури по реда на ЗОП, 

необходими за кандидатстването и последващата реализация на проекта. 

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ  

СЪВЕТ – ЧЕРВЕН БРЯГ:  

         

 

/инж. Ивайло Иванов/  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЧЕРВЕН БРЯГ 

 

     Препис-извлечение от протокол № 41 

     от заседание на Общински съвет –  

     Червен бряг, проведено на 30.04.2018 г. 

 

Относно:  Предложение относно приемане на годишен план за 

развитие на социалните услуги в община Червен бряг по изпълнение 

на Общинската  стратегия за развитие на социалните услуги в община 

Червен бряг 2016-2020година за 2019 година. 

  

Общински съвет Червен бряг   с явно  гласуване с вдигане на ръка,  с 

26 гласа ЗА, без против и без въздържали  се от общо 26 гласували 

общински съветници при общ брой 29 на съветниците в Общинския съвет,  

прие 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 927 

 

Общински съвет Червен бряг на основание  чл. 21, ал.1, т. 23 и ал.2 

от ЗМСМА, представеното  в Общински съвет съвет с вх. № 07-01-

132/13.04.2018г.  от Кмета на общината предложение относно приемане на 

годишен план за развитие на социалните услуги в община Червен бряг по 

изпълнение на Общинската  стратегия за развитие на социалните услуги в 

община Червен бряг 2016-2020година за 2019 година, предложения от 

всички постоянни комисии от заседания, проведени на 20, 23 и 24 април 

2018 година,  

Р Е Ш И: 

Приема  годишен план за развитие на социалните услуги в община 

Червен бряг по изпълнение на Общинската  стратегия за развитие на 

социалните услуги в община Червен бряг 2016-2020година за 2019 година, 

съгласно приложението. 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ  

СЪВЕТ – ЧЕРВЕН БРЯГ:  

         

 

/инж. Ивайло Иванов/  

 

 

 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЧЕРВЕН БРЯГ 

 

     Препис-извлечение от протокол № 41 

     от заседание на Общински съвет –  

     Червен бряг, проведено на 30.04.2018 г. 

 

Относно: Предложение относно  приемане на  нова Наредба  за 

поддържане и осигуряване на обществения ред, безопасността на 

движението, опазването на  общественото и личното имущество и 

чистотата на територията  на Община Червен бряг. 

Общински съвет Червен бряг   с поименно  гласуване  с 26 гласа ЗА, 

без против и 1 въздържал  се от общо 27 гласували общински съветници 

при общ брой 29 на съветниците в Общинския съвет,  прие 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 928 

 

Общински съвет Червен бряг на основание чл. 21, ал.2 от ЗМСМА и 

представеното от Кмета на общината  в Общински съвет  с вх. № 07-01-

67/07.03.2018г. предложение относно  приемане на  нова Наредба  за 

поддържане и осигуряване на обществения ред, безопасността на 

движението, опазването на  общественото и личното имущество и чистотата 

на територията  на Община Червен бряг;  чл.7, чл.8 от ЗНА и при спазване 

изискванията на чл. 26 и 28 от Закона за нормативните актове, чл.19, ал.1, 

т.2 от Закона за пътищата, чл.99 във връзка с чл.167 от ЗДвП чл. 75, 76, 77   

от Административно-процесуалния кодекс, предложения от 7 постоянни 

комисии  
Комисията по инвестиционна политика, европейски проекти и информационни 

технологии; 

Комисията по финансово стопанска политика, бюджет и общинска собственост; 

Комисията по устройство на територията , благоустрояване, комунални 

дейности и екология 

Комисията по Образование, култура и вероизповедания; 

Комисията по транспорт , законност,  обществен ред, сигурност и граждански 

права; 

Комисията по здравеопазване, младежта и спорта ; 

Комисията по земеделие, гори и водно стопанство; 

от заседания, проведени на 20, 23 и 24 април 2018 година,  

Р Е Ш И: 

1.Отменя Наредба  за поддържане и осигуряване на обществения ред, 

безопасността на движението, опазването на  общественото и личното 

имущество и чистотата на територията  на Община Червен бряг,  приета с 

решение № 606/25.02.2010г. и съпътстващите я изменения. 

 



2.Приема Наредба  за поддържане и осигуряване на обществения 

ред, безопасността на движението, опазването на  общественото и личното 

имущество и чистотата на територията  на Община Червен бряг , съгласно 

приложението. 

 

  

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ  

СЪВЕТ – ЧЕРВЕН БРЯГ:  

         

 

/инж. Ивайло Иванов/  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЧЕРВЕН БРЯГ 

 

     Препис-извлечение от протокол № 41 

     от заседание на Общински съвет –  

     Червен бряг, проведено на 30.04.2018 г. 

 

Относно:  Предложение относно изменение и допълнение в 

Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията 

на  Община Червен бряг. 

Общински съвет Червен бряг   с поименно  гласуване  с 27 гласа ЗА, 

1 против и без въздържали  се от общо 28 гласували общински съветници 

при общ брой 29 на съветниците в Общинския съвет,  прие 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 929 

 

Общински съвет Червен бряг на основание  чл.21, ал.2 от Закона за 

местното самоуправление и местната администрация, чл.8 и чл.11, ал.3 от 

Закона за нормативните актове и при спазване изискванията на чл.26 и чл.28 

от Закона за нормативните актове, чл. 75, чл.76, чл.77 и чл.79 от 

Административнопроцесуалния кодекс, във връзка с чл.1, ал.2 от ЗМДТ, 

представеното от Кмета на общината  в Общински съвет  с вх. № 07-01-

81/09.03.2018г. предложение относно изменение и допълнение в Наредбата 

за определяне размера на местните данъци на територията на  Община 

Червен бряг, предложения от всички постоянни комисии от заседания, 

проведени на 20, 23 и 24 април 2018 година,  

 

Р Е Ш И: 
 

Приема изменения и допълнения в Наредбата за определяне размера на местните 

данъци на територията на Община Червен бряг, както следва:  

 

§1. В чл.2  се добавя нова точка 9: 

т.9 Други местни данъци, определени със закон; 

§2. В чл.5, ал.2 се прави следното допълнение: 

Настоящ текст: Чл.5, ал. (2) Невнесените в срок данъци по тази наредба се събират 

заедно с лихвите върху данъци, такси и други подобни държавни вземания. 

Принудителното събиране се извършва от публични изпълнители по реда на ДОПК или 

от съдебни изпълнители по реда на Гражданския процесуален кодекс. 

Текст след изменението: Чл.5, ал. (2) Невнесените в срок данъци по тази наредба се 

събират заедно с лихвите по Закона за лихвите върху данъци, такси и други подобни 

държавни вземания. Принудителното събиране се извършва от публични изпълнители 

по реда на ДОПК или от съдебни изпълнители по реда на Гражданския процесуален 

кодекс. 

§3. В чл.10, ал.(1), т.1 се прави следното изменение: 



Настоящ текст: В брой в касите на общината, находящи се в сградата на Община 

Червен бряг, ет.5, стая 506-507 и в Центъра за услуги и информация на гражданите.  

Текст след изменението: В брой в касите на общината, находящи се на ул. „Иван 

Вазов“ №1 - офис отдел АМДТ.  

§4. В чл.37, ал.(4) се прави следното изменение: 

Настоящ текст: Декларация по ал. 3 не се подава в случаите по чл. 44, ал. 5 и 6 и чл. 

48, ал. 1, т. 5, 6, 8 и 9, както и за получени и предоставени дарения от юридически лица 

с нестопанска цел, регистрирани в Централния регистър на юридическите лица с 

нестопанска цел за осъществяване на общественополезна дейност.  

Текст след изменението: Декларация по ал. 3 не се подава в случаите по чл. 44, ал. 5 и 

6 и чл. 48, ал. 1, т. 5, 6, 8 и 9, както и за получени и предоставени дарения от 

юридически лица с нестопанска цел със статут в обществена полза. 

§5. В чл.41, ал.(4) се прави следното изменение: 

Настоящ текст: Данъкът за триколка на база общото тегло е както следва:  

1. до 400 кг включително – 4,00 лв.; 

2. над 400 кг – 6,00 лв. 

Текст след изменението: Данъкът за триколесно превозно средство, определено в чл. 4 

от Регламент (ЕС) № 168/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 15 януари 

2013 г. относно одобряването и надзора на пазара на дву-, три- и четириколесни 

превозни средства (OB, L 60/52 от 2 март 2013 г.), наричан по-нататък "Регламент (ЕС) 

№ 168/2013" на базата на общото тегло в размер, както следва: 

1. до 400 кг включително – 4,00 лв.; 

2. над 400 кг – 6,00 лв. 

§6. В чл.41, ал.(8) се прави следното изменение: 

Настоящ текст: Данъкът за специализирани строителни машини (бетоновози, бетон-

помпи и други), автокранове, специализирани ремаркета за превоз на тежки или 

извънгабаритни товари  и други специални автомобили, без тролейбусите, е в размер на 

150,00 лв. 

Текст след изменението: Данъкът за специализирани строителни машини (бетоновози, 

бетон-помпи и други), автокранове и други специални автомобили, без тролейбусите, е 

в размер на 150,00 лв. 

§7. В чл.41, ал.(9) се прави следното изменение: 

Настоящ текст: Данъкът за автокранове с товароподемност над 40 тона, 

специализирани ремаркета за превоз на тежки или извънгабаритни товари с 

товароподемност над 40 тона е в размер на 100,00 лв.  

Текст след изменението: Данъкът за автокранове с товароподемност над 40 тона е в 

размер на 200 лв. 

§8. В чл.41, ал.(12) се прави следното изменение: 

Настоящ текст: Данъкът за моторни шейни и превозни средства от категория L7е по 

Закона за движение по пътищата е в размер на 50,00 лв. 

Текст след изменението: Данъкът за моторни шейни и четириколесни превозни 

средства, определени в чл. 4 от Регламент (ЕС) № 168/2013 е в размер на 50,00 лв. 

§9 В чл.42, т.7 се прави следното изменение: 

Настоящ текст: За речни несамоходни плавателни съдове - в размер 0,50 лв. за тон 

максимална товароносимост. 

Текст след изменението: За речните несамоходни плавателни съдове - в размер 0,50 

лв. за тон максимална товароподемност. 

§10 В чл.61 г, ал. (1) се прави следното изменение: 



Настоящ текст: Когато разрешението за извършване на таксиметров превоз на 

пътници е издадено през течение на годината, дължимият данък за текущата година се 

определя по следната формула: 

 

             ГДТПП x БМ   

ДДТГ = ______________________ , където 

                      12   

ГДТПП е размерът на годишния данък върху таксиметров превоз на пътници 

по чл. 61а, ал.1; 

БМ е броят на месеци от текущата година, следващи месеца на издаване на 

разрешението за извършване на таксиметров превоз на пътници. 

Текст след изменението: Когато разрешението за извършване на таксиметров превоз 

на пътници е издадено през течение на годината, дължимият данък за текущата година 

се определя по следната формула: 

 

            ГДТПП x БМ   

ДДТГ = ______________________ , където 

                     12   

 

ДДТГ е дължимият данък върху таксиметров превоз на пътници за текущата 

година; 

ГДТПП е размерът на годишния данък върху таксиметров превоз на пътници 

по чл. 61 а, ал.1; 

БМ е броят на календарните месеци от текущата година, съответстващи на 

срока, за който е издадено разрешението за извършване на таксиметров превоз на 

пътници. 

§11 В чл.61 г, ал. (2) се прави следното изменение: 

Настоящ текст: Когато действието на разрешението за извършване на таксиметров 

превоз на пътници бъде прекратено през течение на годината, от платения годишен 

данък се възстановява недължимо внесената част, определена по следната формула: 

 

           ПГДТПП x БМ   

НВДТПП = ______________________ , където 

                      12   

 

НВДТПП е недължимо внесената част от данъка върху таксиметров превоз на 

пътници за текущата година; 

ПГДТПП е платеният годишен данък върху таксиметров превоз на пътници за 

текущата година; 

БМ е броят на месеците от текущата година, следващи месеца на прекратяване 

на разрешението за извършване на таксиметров превоз на пътници. 

Текст след изменението: Когато действието на разрешението за извършване на 

таксиметров превоз на пътници бъде прекратено през течение на годината, от платения 

данък се възстановява недължимо внесената част, определена по следната формула: 

 

             ПДТПП x ОМ   

НВДТПП = ______________________ , където 

                       БМ   



НВДТПП е недължимо внесената част от данъка върху таксиметров превоз на 

пътници за текущата година; 

ПДТПП - платеният данък върху таксиметров превоз на пътници за срока, за 

който е издадено разрешението; 

БМ - броят на календарните месеци, за които е издадено разрешението и е 

платен данъкът върху таксиметров превоз на пътници; 

ОМ - оставащият брой на календарните месеци от срока на разрешението за 

извършване на таксиметров превоз на пътници, следващи месеца на прекратяване на 

разрешението за извършване на таксиметров превоз на пътници. 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ  

СЪВЕТ – ЧЕРВЕН БРЯГ:  

         

 

/инж. Ивайло Иванов/  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЧЕРВЕН БРЯГ 

 

     Препис-извлечение от протокол № 41 

     от заседание на Общински съвет –  

     Червен бряг, проведено на 30.04.2018 г. 

 

Относно:  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. 

Общински съвет Червен бряг   с явно  гласуване с вдигане на ръка,  с 

26 гласа ЗА, без против и без въздържали  се от общо 26 гласували 

общински съветници при общ брой 29 на съветниците в Общинския съвет,  

прие 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 930 

 

Общински съвет Червен бряг на основание чл.21, ал.1, т.23 и ал.2 от 

ЗМСМА, чл. 49, раздел I А от Наредбата за символиката и отличията на 

Община Червен бряг и във връзка с приетите Правила 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, представеното от Кмета на общината  в 

Общински съвет  с вх. № 07-01-129/13.04.2018г. предложение 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, предложение от 

Комисията по здравеопазване, младежта и спорта  от  заседание  проведено 

на 23.04.2018 г.,   

Р Е Ш И: 

По повод Деня на българския спорт и професионален празник на 

работещите в сферата на спорта – 17 май и за значителен принос в 

популяризирането и утвърждаването на авторитета на Община Червен бряг 

в областта на спорта, награждава изявени спортисти, както следва: 

 
За „ВИСОКИ СПОРТНИ РЕЗУЛТАТИ” и призови класирания на 

държавни и международни първенства с отличие и почетна грамота: 
 

ВАСИЛ СТЕФАНОВ СТЕФАНОВ – състезател на БК „ЧЕРВЕН БРЯГ”, 

носител на сребърен медал в категория 80 кг. от Европейско първенство по 

бокс за юноши, провело се в к.к. Албена; 

ПЕТКО СВЕТОСЛАВОВ СТАМЕНОВ – състезател на СКЛА „СПРИНТ”, 

завоювал следните призови места в състезанията от Държавния спортен 

календар на БФЛА: I място в дисциплината скок височина при момчетата 



под 16 г. на Национален шампионат за момичета и момчета под 16 г. в зала в 

гр. Добрич; 

НИКОЛАС ВЕЛИЧКОВ ПЕТКОВ – състезател на СКЛА „СПРИНТ”, 

завоювал следните призови места в състезанията от Държавния спортен 

календар на БФЛА: I място в дисциплината скок височина при момчетата 

под 16 г. на Национален шампионат за момичета и момчета под 16 г. в зала в 

гр. Добрич; 

ГАБРИЕЛ КРАСИМИРОВ МИТОВ – състезател на СКЛА „СПРИНТ”, 

носител на златен медал в дисциплината скок височина от Балкански 

шампионат за юноши под 18 години и завоювал следните призови места в 

състезанията от Държавния спортен календар на БФЛА: I място в 

дисциплините скок височина при момчетата под 18 год. на Национален 

шампионат за момичета и момчета под 18 год. в гр. София; 

ПАТРИЦИЕ НАЙМАНОВА – състезателка на ШК „МИХАИЛ ТАЛ”, 

носителка на 2 златни медали от Държавни отборни първенства и 2 бронзови 

медали от Държавни индивидуални първенства. 

ВЛАДИСЛАВ ВЕСКОВ ВАСИЛЕВ – състезател на ШК „МИХАИЛ ТАЛ”, 

носител на 1 сребърен и 2 бронзови медали от: 

- НИК - ускорен и блиц - момчета, момичета 8, 10, 12, 14 г. - Виктори – гр. 

Благоевград; 

МОНИКА ЕМИЛОВА ИЛИЕВА – състезател на ШК „МИХАИЛ ТАЛ”, 

носителка на 1 златен и 1 сребърен медали от: 

- НИК - ускорен и блиц - юноши, девойки 16, 18, 20 г. - Виктори – гр. 

Благоевград; 

- НИК - момчета, момичета 8, 10, 12, 14, 16 г. - Морско Конче – гр. Варна; 

ЛАЗАР ХАСАН НАСАР – състезател на ШК „МИХАИЛ ТАЛ”, носител на 

2 бронзови медали от: 

- НИК - ускорен и блиц - юноши, девойки 16, 18, 20 г. - Виктори – гр. 

Благоевград; 

- НИК - момчета, момичета 8, 10, 12, 14, 16 г. - Морско Конче – гр. Варна; 

КАРЛОС МАЙ ХАСАН НАСАР – състезател на СКВТ „СТАРТ”, завоювал 

следните призови места в състезанията от Държавния спортен календар на 

БФВТ: I място в категория 56 кг. на Държавно лично първенство в гр. 

Смолян и I място в категория 56 кг. на Държавно лично-отборно първенство 

в гр. Варна; 

ЦВЯТКО ЙОРДАНОВ ЦВЕТКОВ – състезател на СКВТ „СТАРТ”, 

завоювал следните призови места в състезанията от Държавния спортен 

календар на БФВТ: I място в категория 30 кг. на Държавно лично първенство 

в гр. Смолян и I място в категория 30 кг. на Държавно лично-отборно 

първенство в гр. Варна; 

МАРТИН ТОДОРОВ ТОШЕВ – състезател на СКВТ „СТАРТ”, завоювал 

следните призови места в състезанията от Държавния спортен календар на 

БФВТ: I място в категория +94 кг. на Държавно лично първенство в гр. 

Смолян; 



 

За „СПОРТЕН ДЕЯТЕЛ” с отличие и почетна грамота: 
 

ГЕОРГИ ДИМИТРОВ СЕМКОВСКИ – треньор на  КЛА „СПАРТАК” гр. 

Койнаре с 22 години стаж в клуба, за принос в развитието на леката 

атлетика в гр. Койнаре и по повод неговия 50 годишен юбилей. 

ЦВЕТАН РАНГЕЛОВ СИМЕОНОВ – председател на управителния съвет 

на  СКЛА „СПРИНТ” гр. Червен бряг и бивш състезател по лека атлетика, за 

принос в развитието на леката атлетика в община Червен бряг. 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ  

СЪВЕТ – ЧЕРВЕН БРЯГ:  

         

 

/инж. Ивайло Иванов/  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЧЕРВЕН БРЯГ 

 

     Препис-извлечение от протокол № 41 

     от заседание на Общински съвет –  

     Червен бряг, проведено на 30.04.2018 г. 

 

Относно:  Предложение относно отпускане финансова помощ на 

граждани. 

Общински съвет Червен бряг   с явно  гласуване с вдигане на ръка,  с 

27 гласа ЗА, без против и без въздържали  се от общо 27 гласували 

общински съветници при общ брой 29 на съветниците в Общинския съвет,  

прие 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 931 

Общински съвет Червен бряг във връзка с внесени молби и 

становища  от Кмета на общината с вх. № 07-01-117/05.04.2018 г.  относно 

отпускане на  еднократна финансова помощ на граждани и съгласно 

утвърдени с  решение № 71 /29.01.2016 г. Критерии  за отпускане на 

еднократна финансова помощ на граждани от община Червен бряг, 

предложение от Комисията по здравеопазване, младежта и спорта  и 

Комисията  по социална политика, трудова заетост и етнодемографски 

въпроси  от  заседание  проведено на  23.04.2018 г.,устно предложение от 

общински съветник Николай Димитров на Мариета Нинова Стефанова от 

с. Чомаковци  да се отпусне финансова помощ в размер на 500лв. и устно 

предложение  от общински съветник  Марио Рангелов на Таня Радославова 

Белмустакова са се отпусне финансова помощ в размер на 200лв., 
Р Е Ш И: 

1.Да се отпусне  финансова помощ в размер на 50лв.  на Марин 

Станев Маринов  от гр. Червен бряг ,ул. „Генерал Гурко “№9 , на 

основание  по раздел III от Критериите за отпускане на еднократна 

финансова помощ. 

         2.Да  се отпусне  финансова помощ в размер на 100 лв. на Оля 

Василева Миланова от с. Ракита, ул. „Илия Илиев“№29, на основание по  

раздел III от Критериите  за отпускане на еднократна финансова помощ. 

3. Да  се отпусне  финансова помощ в размер на 300 лв. на Мито 

Вълчев Пелов от гр. Червен бряг, ул. „П.Волов” №42, на основание по 

раздел III, чл.3, т.1  от  Критериите  за отпускане на еднократна финансова 

помощ.  

         4. Да   се отпусне финансова помощ  в размер на 200лв. на  Таня 

Радославова Белмустакова  от гр.Койнаре, ул. „Дружба“№36 А. 

        5. Да  се отпусне   финансова помощ в размер на 300 лв. на Марио 

Цезаров Петров от с. Лепица, ул. „15-та“ №7 , на основание по раздел III, 

чл.3, т.1  от Критериите  за отпускане на еднократна финансова помощ. 



 6. Да  се отпусне  финансова помощ в размер на 50 лв.   на  Матей 

Александров Ангелов от  с.Глава, ул. „Кресна  “№5, на основание  по 

раздел III от Критериите  за отпускане на еднократна финансова помощ. 

  7. Да   се отпусне финансова помощ в размер на 300 лв.  на  

Мирослав Александров Младенов от с. Сухаче, ул. „Маршал 

Толбухин“№36, на основание  по раздел III, чл.3, т.1 от Критериите  за 

отпускане на еднократна финансова помощ. 

        8. Да се отпусне  финансова помощ в размер на 600 лв. на Наталия 

Цветанова Иванова от гр.Червен бряг , ул. „Батенберг“ №1,бл.6, вх.Г, ап.50 

на основание по раздел III, чл.3,т.1 от Критериите  за отпускане на 

еднократна финансова помощ. 

 9. Да  се отпусне  финансова помощ  в размер на 350 лв.  на  Танка 

Нанкова Попова от  гр. Червен бряг, ул. „Струга“№26, на основание  по 

раздел III, чл.3, т.1 от Критериите  за отпускане на еднократна финансова 

помощ. 

 10. Да не се отпуска финансова помощ на Илиян Василев Иванов от 

гр.Червен бряг , ул. „Братя Миладинови“ №4, поради липса на основание 

по раздел IV, чл.7,ал.2 т.5 от Критериите  за отпускане на еднократна 

финансова помощ. 

 11. Да се отпусне  финансова помощ в размер на 100лв. на  Мая 

Радославова Бисерова  от с. Рупци , ул. „Хаджи Димитър “№2, на 

основание  по раздел III  от Критериите  за отпускане на еднократна 

финансова помощ. 

  12. Да  се отпусне  финансова помощ в размер на 500 лв.  на  Тошко 

Димитрова Петров   от гр. Червен бряг, ул. „Търговска“№95,  на основание  

по раздел III, чл.3, т.1 от Критериите  за отпускане на еднократна 

финансова помощ. 

        13. Да  се отпусне  финансова помощ в размер на 200лв. на Данаил 

Андриянов Демиров   от с. Глава, ул. „Александър Стамболийски“ №33, на 

основание по раздел III от Критериите  за отпускане на еднократна 

финансова помощ. 

 14. Да  се отпусне  финансова помощ   в размер на 300 лв. на  Тошко 

Даков Тодоров от  с. Ракита , ул. „Цанко Недялков“№13, на основание  по 

раздел III, чл.3, т.1 от Критериите  за отпускане на еднократна финансова 

помощ. 

15.Да   се отпусне финансова помощ  в размер на 500лв. на  Мариета 

Нинова Стефанова от с. Чомаковци 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ  

СЪВЕТ – ЧЕРВЕН БРЯГ:  

         

 

/инж. Ивайло Иванов/  



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЧЕРВЕН БРЯГ 

 

     Препис-извлечение от протокол № 41 

     от заседание на Общински съвет –  

     Червен бряг, проведено на 30.04.2018 г. 

 

Относно:   Предложение относно отпускане на персонална пенсия на 

Ванеса Иванова Василева от с. Глава, община Червен бряг. 

  

Общински съвет Червен бряг   с явно  гласуване с вдигане на ръка,  с 

28 гласа ЗА, без против и без въздържали  се от общо 28 гласували 

общински съветници при общ брой 29 на съветниците в Общинския съвет,  

прие 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 932 

 

 Общински съвет Червен бряг на основание чл. 21, ал.1, т.23  и ал.2 от  

Закона за местното  самоуправление и местната администрация и във 

връзка с  чл.7, ал.2, т.1  и чл.7, ал.4, т.1,2,3,4,5,9   от Наредбата за пенсиите 

и осигурителния стаж и чл.92 от Кодекса за социално осигуряване и 

представените от Кмета на общината  в Общински съвет с вх. № 07-01-

103/03.04.2018г. документи относно отпускане на персонална пенсия на 

Ванеса Иванова Василева от с. Глава, община Червен бряг, ул. 

„Витоша“№9, предложение от  Комисията по социална политика, трудова 

заетост и етнодемографски въпроси от заседание, проведено на 

23.04.2018г. 
 РЕШИ: 

 Дава съгласие за внасяне на предложение в Министерския съвет на 

Република България за отпускане на персонална пенсия на Ванеса Иванова 

Василева от с. Глава, община Червен бряг, ул. „Витоша“№9, по реда на 

чл.92 от КСО. 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ  

СЪВЕТ – ЧЕРВЕН БРЯГ:  

         

 

/инж. Ивайло Иванов/  

 

 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЧЕРВЕН БРЯГ 

 

     Препис-извлечение от протокол № 41 

     от заседание на Общински съвет –  

     Червен бряг, проведено на 30.04.2018 г. 

 

Относно:  Предложение относно определяне общински съветник 

за член на комисията по избор на членове  на Съвета на децата. 

 

Общински съвет Червен бряг   с явно  гласуване с вдигане на ръка,  с 

19 гласа ЗА, без против и 4 въздържали  се от общо 23 гласували общински 

съветници при общ брой 29 на съветниците в Общинския съвет,  прие 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 933 

 

Общински съвет Червен бряг на основание чл.21, ал.1, т.23 и ал.2  от 

ЗМСМА,  представеното в Общински съвет  от Кмета на общината с вх. № 

07-01-121/11.04.2018г. писмо във връзка с  процедурата по избор на 

членове  на Съвета на децата – консултативен орган към председателя на 

Държавна агенция за закрила на детето и  във връзка с чл.11 от 

Процедурата за избор на  членове на Съвета на децата, устно предложение 

от общински съветник Марио Рангелов, направено на заседанието на 

Общинския съвет  за  участие в  комисията за разглеждане на постъпилите  

кандидатури и извършване на  подбор за членове на Съвета на децата, да 

се определи Петьо Костов, 

Р Е Ш И: 

Определя Петьо Веселинов Костов -общински съветник за  участие в  

комисията за разглеждане на постъпилите  кандидатури и извършване на  

подбор за членове на Съвета на децата. 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ  

СЪВЕТ – ЧЕРВЕН БРЯГ:  

         

 

/инж. Ивайло Иванов/  

 

 

 

 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЧЕРВЕН БРЯГ 

 

     Препис-извлечение от протокол № 41 

     от заседание на Общински съвет –  

     Червен бряг, проведено на 30.04.2018 г. 

 

Относно:  Предложение относно приемане на строителна 

програма за изграждане, ремонт и поддръжка на общински пътища- 

2018г. 

Общински съвет Червен бряг   с явно  гласуване с вдигане на ръка,  с 

25 гласа ЗА, без против и без въздържали  се от общо 25 гласували 

общински съветници при общ брой 29 на съветниците в Общинския съвет,  

прие 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 934 

 

Общински съвет Червен бряг на основание чл.21, ал.1, т.23 и ал.2 от 

ЗМСМА и представеното от Кмета на общината  в Общински съвет с вх. № 

07-01-102/03.04.2018 г. предложение относно приемане на строителна 

програма за изграждане, ремонт и поддръжка на общински пътища- 2018г. 

в което е записано,  че общината  има сключен договор за финансиране по 

подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или 

разширяването на всички видове  малка по мащаби инфраструктура“, част 

от мярка 7“ Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“  за  

рехабилитация и реконструкция на общински пътища във връзка  с което и  

в изпълнение на  разпоредбите на чл.52  от ЗДБ 2018 г. и съгласно решение 

833/29.01.2018г.   с което е приет бюджета на общината, предложение от 

Комисията по устройство на територията, благоустрояване, комунални 

дейности и екология от   заседание, проведено на 23.04.2018 г., 

 Р Е Ш И:  

Общински съвет Червен бряг приема  в строителната програма  за 

2018 година да не бъдат включвани общински пътища. 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ  

СЪВЕТ – ЧЕРВЕН БРЯГ:  

         

 

/инж. Ивайло Иванов/  

 

 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЧЕРВЕН БРЯГ 

     Препис-извлечение от протокол № 41 

     от заседание на Общински съвет –  

     Червен бряг, проведено на 30.04.2018 г. 

Относно:  Предложение  относно учредяване възмездно право на 

преминаване/прокарване по улица от ОК 316 до ОК 323, кв. 124 по 

ПРЗ на гр. Койнаре, община Червен бряг - общинска собственост, по 

чл. 192, ал.3, чл. 193, ал.4 от ЗУТ. 

Общински съвет Червен бряг   с поименно  гласуване  с 25 гласа ЗА, 

1 против и без въздържали  се от общо 26 гласували общински съветници 

при общ брой 29 на съветниците в Общинския съвет,  прие 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 935 

Общински съвет Червен бряг на основание  чл. 21, ал.1, т.8 от 

ЗМСМА, чл. 192, ал.5, 193, ал. 6 и 210, ал.1 от ЗУТ, представеното от Кмета 

на общината  в Общински съвет  с вх. № 07-01-125/12.04.2018 г. 

предложение относно учредяване възмездно право на 

преминаване/прокарване по улица от ОК 316 до ОК 323, кв. 124 по ПРЗ на 

гр. Койнаре, община Червен бряг - общинска собственост, по чл. 192, ал.3, 

чл. 193, ал.4 от ЗУТ, предложение от Комисията по устройство на 

територията, благоустрояване, комунални дейности и екология от   

заседание, проведено на 23.04.2018 г. 

Р Е Ш И : 

I. Дава съгласие да бъде учредено безсрочно, възмездно право на 

преминаване/ прокарване по улица от ОК 316 до ОК 323, кв. 124 по ПРЗ на 

гр. Койнаре, община Червен бряг - общинска собственост, по чл. 192, ал.3, 

чл. 193, ал.4 от ЗУТ на отклонение уличен водопровод с диаметър  ф 90 

ПЕВП и дължина 88,00 м., съгласно ситуация в полза на Екатерина Ст. Л. , 

собственик на поземлени имоти  XIV и XV, кв. 124 по ПРЗ на гр. Койнаре. 

II. Приема пазарната оценка за учреденото възмездно право на 

преминаване/ прокарване описани в точка 1 в размер на 380,00 лева 

/триста и осемдесет/ лв. без ДДС. 

III. След изпълнение на отклонението улицата да бъде възстановена в 

първоначалния и вид. 

IV Възлага на Кмета на Община Червен бряг цялостната организация 

по подготовката, провеждането и приключването на процедурата по чл. 

192, ал.5, 193, ал. 6 и 210, ал.1 от ЗУТ за цитираните в точка 1 имоти. 

 Приложени копия на:   Заявление 44-Е-19/31.01.2018 г.;  Баланс на 

територията;  Пазарна оценка . 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ  

СЪВЕТ – ЧЕРВЕН БРЯГ:  

/инж. Ивайло Иванов/  



 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЧЕРВЕН БРЯГ 

 

     Препис-извлечение от протокол № 41 

     от заседание на Общински съвет –  

     Червен бряг, проведено на 30.04.2018 г. 

 

Относно:  Предложение относно разрешаване изработването  на 

изменение на Подробен устройствен план – План за улична регулация 

(ПУП-ПУР) за квартали 74б, 77, 80, 81 и 82 по действащия ПУП на гр. 

Червен бряг. 

Общински съвет Червен бряг   с поименно  гласуване  с 26 гласа ЗА, 

без против и без въздържали  се от общо 26 гласували общински 

съветници при общ брой 29 на съветниците в Общинския съвет,  прие 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 936 

 

Общински съвет Червен бряг на основание  чл.124а, ал.1 от Закона за 

устройство на територията (ЗУТ), чл.21, ал.1, т.11 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация (ЗМСМА), обстоятелствата и 

възможностите за изменения на действащите подробни устройствени 

планове записани в чл.134, ал.2, т.1 и т.4 на ЗУТ, представеното от Кмета 

на общината  в Общински съвет  с вх. № 07-01-120/11.04.2018 г. 

предложение относно разрешаване изработването  на изменение на 

Подробен устройствен план – План за улична регулация (ПУП-ПУР) за 

квартали 74б, 77, 80, 81 и 82 по действащия ПУП на гр. Червен бряг, 

предложение от Комисията по устройство на територията, 

благоустрояване, комунални дейности и екология от   заседание, проведено 

на 23.04.2018 г. 

 Р Е Ш И: 

         1. Разрешава на Кмета на Община Червен бряг да проведе всички 

необходими процедури по ЗУТ за: Изменение на действащия Подробен 

устройствен план - План за улична регулация (ПУП-ПУР) за квартали 74б, 

77, 80, 81 и 82 по действащия ПУП на гр.Червен бряг. 

 2. На основание чл.124б, ал.1 от ЗУТ Общински съвет Червен бряг 

одобрява внесеното Техническо задание за изработване изменение на 

ПУП-ПУР за квартали 74б, 77, 80, 81 и 82 и определя: 

- обхвата на изменението на ПУП-ПУР - квартали 74б (с променения 

номер – бивш кв.74), 77, 80, 81 и 82 по действащия ПУП на гр.Червен бряг; 

- целта и задачите на разработката – записаните в раздел І на 

Техническото задание; 



- видът на устройствения план – Подробен устройствен план – План за 

улична регулация по чл.110, ал.1, т.2 от ЗУТ във фаза „окончателен 

проект“; 

3. Одобряването на изменението на ПУП-ПУР за квартали 74б, 77, 80, 

81 и 82 по действащия ПУП на гр.Червен бряг да стане от Общински съвет 

Червен бряг по доклад на Кмета на общината на основание чл.129, ал.1 от 

ЗУТ след приемане на плана от Общинския експертен съвет по устройство 

на територията (ОЕСУТ). 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ  

СЪВЕТ – ЧЕРВЕН БРЯГ:  

         

 

/инж. Ивайло Иванов/  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЧЕРВЕН БРЯГ 

 

     Препис-извлечение от протокол № 41 

     от заседание на Общински съвет –  

     Червен бряг, проведено на 30.04.2018 г. 

 

Относно:  Информация за изпълнението на изискванията на 

промените в ЗСПЗЗ за привеждане в съответствие на животинските 

единици на фермите с площите пасища и мери и промените в 

подписаните 5-годишни договори. 

Общински съвет Червен бряг   с поименно  гласуване  с 27 гласа ЗА, 

без против и без въздържали  се от общо 27 гласували общински 

съветници при общ брой 29 на съветниците в Общинския съвет,  прие 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 937 

Общински съвет Червен бряг на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от 

ЗМСМА, чл. 37м от ЗСПЗЗ, в изпълнение на приетия план за провеждане 

на заседанията на Общински съвет през 2018 г., съгласно решение №826/ 

29.01.2018г. и представената от Кмета на общината  в Общински съвет  с 

вх. № 07-01-113/04.04.2018г. информация за изпълнението на изискванията 

на промените в ЗСПЗЗ за привеждане в съответствие на животинските 

единици на фермите с площите пасища и мери и промените в подписаните 

5-годишни договори, предложение от Комисията по земеделие, гори и 

водно стопанство от заседание, проведено на  20.04.2018 г.,    

Р Е Ш И: 

1.Приема информацията за изпълнението на изискванията на промените 

в ЗСПЗЗ за привеждане в съответствие на животинските единици на 

фермите с площите пасища и мери и промените в подписаните 5-годишни 

договори. 

2.Приема справка за постъпили заявления – пасища, мери и ливади за 

стопанската 2018/2019 година. 

3.Приема списък на свободна земеделска земя – пасища, мери и ливади 

от ОПФ за отдаване под наем за І-ви търг за стопанската 2018/2019 

година - до участие се допускат само собственици на пасищни 

селскостопански животни, регистрирани в Интегрираната 

информационна система на БАБХ, включително и животновъди 

получили пасища, мери и ливади от разпределението. 

Съгласно приложенията 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ  

СЪВЕТ – ЧЕРВЕН БРЯГ:  

         

/инж. Ивайло Иванов/  



 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЧЕРВЕН БРЯГ 

 

     Препис-извлечение от протокол № 41 

     от заседание на Общински съвет –  

     Червен бряг, проведено на 30.04.2018 г. 

 

Относно:  Предложение относно  изменение и допълнение на 

Решения № 837/29.01.2018 г. и № 838/29.01.2018 г. на Общински съвет – 

Червен бряг, делба на поземлен имот с идентификатор 80501.37.18, 

находящ се в землището на гр. Червен бряг и обезщетение при 

изпълнение на съдебни решения. 

Общински съвет Червен бряг   с поименно  гласуване  с 21 гласа ЗА, 

без против и 6 въздържали  се от общо 27 гласували общински съветници 

при общ брой 29 на съветниците в Общинския съвет,  прие 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 938 

 

Общински съвет Червен бряг на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от 

ЗМСМА, чл. 7, ал. 3 от ЗСПЗЗ, представеното от Кмета на общината  в 

Общински съвет  с вх. № 07-01-116/04.04.2018г. предложение относно  

изменение и допълнение на Решения № 837/29.01.2018 г. и № 

838/29.01.2018 г. на Общински съвет – Червен бряг, делба на поземлен 

имот с идентификатор 80501.37.18, находящ се в землището на гр. Червен 

бряг и обезщетение при изпълнение на съдебни решения, предложение от 

Комисията по земеделие, гори и водно стопанство от заседание, проведено 

на  20.04.2018 г.,    

 Р Е Ш И: 

1. Изменя и допълва Решения № 837/29.01.2018 г. и № 838/29.01.2018 г.  

на Общински съвет Червен бряг, със следния текст, както следва:  
„Идеалната част в размер на 1,890 дка, определена като обезщетение 

при изпълнение на съдебно Решение № 76/21.06.2013г. на Районен съд гр. 

Тетевен по преписка на наследниците на Тинка Горанова Хинкова се 

обединява с идеалната част в размер на 2,310 дка, определена като 

обезщетение при изпълнение на съдебно Решение № 610/ 05.12.2011г. на 

Районен съд гр. Горна Оряховица по преписка на наследниците на Неделчо 

Хинков Неделчев от поземлен имот с идентификатор 80501.37.18, с обща 

площ на имота 7,201 дка, с начин на трайно ползване – нива, находящ се в 

местност „Камика”, землище гр. Червен бряг, в общ парцел с площ от 

4,200 дка. 

2. Дава съгласие да бъде извършена делба на поземлен имот с 

идентификатор 80501.37.18, с обща площ 7,201 дка, с начин на трайно 



ползване – нива, находящ се в местност „Камика”, землище гр. Червен 

бряг на два самостоятелни имота,  от който южната част с площ от 4,200 

дка и северната част с площ  от 3,001 дка. 

3. Дава съгласие след делбата да бъдат обезщетени наследниците на 

Тинка Горанова Хинкова и Неделчо Хинков Неделчев с новообразувания 

имот с площ от 4,200 дка, находящ се в южната част на поземлен имот с 

идентификатор 80501.37.18, с обща площ 7,201 дка, с начин на трайно 

ползване – нива, местност „Камика”, землище гр. Червен бряг. 

4. Възлага на Кмета на Община Червен бряг цялостната организация по 

подготовката и изпълнение на решението. 

 

Приложение: копия на заявления с рег. №  44-Н-100/29.03.2018 г.  и  

рег. № 44-Н-100(1)/02.04.2018 г. от Недялко Йотков Недялков, копие на 

скица на поземлен имот с идентификатор 80501.37.18. 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ  

СЪВЕТ – ЧЕРВЕН БРЯГ:  

         

 

/инж. Ивайло Иванов/  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЧЕРВЕН БРЯГ 

 

     Препис-извлечение от протокол № 41 

     от заседание на Общински съвет –  

     Червен бряг, проведено на 30.04.2018 г. 

 

Относно:  Информация относно изпълнение на концесионните 

договори за предоставените водни обекти в община Червен бряг. 

Общински съвет Червен бряг   с поименно  гласуване  с 26 гласа ЗА, 

1 против и без въздържали  се от общо 27 гласували общински съветници 

при общ брой 29 на съветниците в Общинския съвет,  прие 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 939 

Общински съвет Червен бряг на основание  чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА  

в изпълнение на приетия план за провеждане на заседанията на Общински 

съвет през 2018 г., съгласно решение №826/ 29.01.2018г. и представената от 

Кмета на общината  в Общински съвет  с вх. № 07-01-105/04.04.2018г. 

информация относно изпълнение на концесионните договори за предоставените 

водни обекти в община Червен бряг, предложение от Комисията по земеделие, 

гори и водно стопанство от заседание, проведено на  20.04.2018 г. и  

предложение от Комисията по финансово стопанска политика, бюджет и 

общинска собственост от заседание проведено на 20.04.2018г., 

Р Е Ш И: 

Приема  Информация относно изпълнение на концесионните договори 

за предоставените водни обекти в община Червен бряг, съгласно приложението. 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ  

СЪВЕТ – ЧЕРВЕН БРЯГ:  

         

 

/инж. Ивайло Иванов/  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЧЕРВЕН БРЯГ 

 

     Препис-извлечение от протокол № 41 

     от заседание на Общински съвет –  

     Червен бряг, проведено на 30.04.2018 г. 

 

Относно:  Предложение относно отдаване под наем на недвижим 

имот – сграда, находяща се в с. Бресте, общ. Червен бряг, завладяна от 

община Червен бряг съгласно чл.13, ал.2 от Закона за общинската 

собственост. 

І.Общински съвет Червен бряг   с поименно  гласуване  с 27 гласа ЗА, 

без против и без въздържали  се от общо 27 гласували общински 

съветници при общ брой 29 на съветниците в Общинския съвет,  прие 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 940 

 

Общински съвет Червен бряг на основание  чл. 13, ал.2, от ЗОС във 

връзка с чл.17, ал.1 и чл.28, ал.5 от НРПУРОИ при спазване изискванията на 

чл.14, ал.1 от ЗОС и чл.17, ал.1 и чл.18, ал.1 от НРПУРОИ, представеното от 

Кмета на общината  в Общински съвет  с вх. № 07-01-108/04.04.2018г. 

предложение относно отдаване под наем на недвижим имот – сграда, находяща 

се в с. Бресте, общ. Червен бряг, завладяна от община Червен бряг съгласно 

чл.13, ал.2 от Закона за общинската собственост, предложение от Комисията по 

земеделие, гори и водно стопанство от заседание, проведено на  20.04.2018 г. и  

предложение от Комисията по финансово стопанска политика, бюджет и 

общинска собственост от заседание проведено на 20.04.2018г., 

Р Е Ш И: 

І. Дава съгласие да се проведе публичен търг, съгласно чл. 65 от 

Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско 

имущество за отдаване под наем на помещения в недвижим имот, завладян 

от община Червен бряг, съгласно чл. 13, ал. 2 от Закона за общинската 

собственост и представляващи: 

1. Помещение № 1 с площ от 300 кв. м., находящо се в сграда – 

овчарник, с обща площ от 616 кв.м., изградена в поземлен имот № 159012 

в землището на с.Бресте, с идентификатор 01, за срок от 10 /десет/ години. 

2. Помещение № 2 с площ от 316 кв. м., находящо се в сграда – 

овчарник, с обща площ от 616 кв. м., изградена в поземлен имот № 159012 

в землището на с. Бресте, с идентификатор 01, за срок от 10 /десет/ години. 

ІІ. Определя начална тръжна годишна наемна цена за Помещение № 

1 не по-ниска от 450.00/петстотин/ лева без ДДС - (1,50 лв./кв. м.) и 



депозит за участие 500.00/петстотин/лева съгласно чл. 61, ал. 4 от 

Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско 

имущество. 

ІІІ. Определя начална тръжна годишна наемна цена за Помещение № 

2 не по-ниска от 450.00/петстотин/ лева без ДДС – (1,50 лв./кв.м.) депозит 

за участие 500.00/петстотин/лева съгласно чл. 61, ал. 4 от Наредбата за 

реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество. 

ІV. Помещенията се отдават за изграждане на животновъден обект. 

V. Утвърждава комисия за организация, подготовка и провеждане на 

процедура, в състав от 5/пет/ члена, от които председател, правоспособен 

юрист, общински съветник, определен от Общински съвет – Червен бряг, 

Кмета на населеното място и представител от отдел „Общинска 

собственост и стопански дейности”. Определя резервни членове: общински 

съветник, правоспособен юрист, представител от отдел „Общинска 

собственост и стопански дейности” и резервен член на Кмета на 

населеното място. 

VІ. Възлага на Кмета на Общината цялостната организация по 

подготовката и провеждането на процедурата, както и да сключи договор 

за наем със спечелилия участник. 

VІІ. В изпълнение на т.V  с явно гласуване с вдигане на ръка  с 26 

гласа ЗА, без против и без въздържали  се от общо 26 гласували общински 

съветници при общ брой 29 на съветниците в Общинския съвет,  определя  

за участие в комисията общински съветник Атанас Цветанов Атанасов, за 

резрвен  член  Николай Петров Димитров и Николай Георгиев Мишовски  

за резрвен член на мястото на кмета на населеното място. 

 

Приложение: Копие на Заповед № РД-10-463/29.09.2016г. на кмета на 

община Червен бряг; копие на скица; становище на кмета на кметство с. 

Бресте. 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ  

СЪВЕТ – ЧЕРВЕН БРЯГ:  

         

 

/инж. Ивайло Иванов/  

 

 

 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЧЕРВЕН БРЯГ 

 

     Препис-извлечение от протокол № 41 

     от заседание на Общински съвет –  

     Червен бряг, проведено на 30.04.2018 г. 

 

Относно:  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 2018 година. 

 

Общински съвет Червен бряг   с явно  гласуване с вдигане на ръка,  с 

24 гласа ЗА, без против и 1 въздържал  се от общо 25 гласували общински 

съветници при общ брой 29 на съветниците в Общинския съвет,  прие 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 941 

 

Общински съвет Червен бряг на основание чл.21, ал.1, т.23  и ал.2 от 

ЗМСМА , чл.8, ал.4 от Наредбата за командировките в страната и 

представените от Кмета на общината  в Общински съвет с вх. № 07-01-

126/12.04.2018 г. 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 2018 година, предложение от Комисията по 

финансово стопанска политика, бюджет и общинска собственост от 

заседание, проведено на 20.04.2018 г.,   

 Р Е Ш И: 

Приема отчет за извършените разходи за командировки от 

Председателя на общинския съвет и Кмета на общината за първо 

тримесечие на 2018 година, съгласно приложението. 

Приема  Справка за изминатите километри на служебните 

автомобили на Община Червен бряг за първо тримесечие на 2018 година, 

съгласно приложението. 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ  

СЪВЕТ – ЧЕРВЕН БРЯГ:  

         

 

/инж. Ивайло Иванов/  

 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЧЕРВЕН БРЯГ 

 

     Препис-извлечение от протокол № 41 

     от заседание на Общински съвет –  

     Червен бряг, проведено на 30.04.2018 г. 

 

Относно:  Предложение относно отдаване под наем на общински 

недвижим имот, представляващ помещения, предназначени за  

лекарски кабинет за осъществяване на консултация и медицинска 

помощ на населението. 

Общински съвет Червен бряг   с поименно  гласуване  с 28 гласа ЗА, 

без против и без въздържали  се от общо 28 гласували общински 

съветници при общ брой 29 на съветниците в Общинския съвет,  прие 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 942 

Общински съвет Червен бряг на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от 

ЗМСМА, чл. 14, ал. 6 от ЗОС и чл. 15, ал. 3 от НРПУРОИ, представеното 

от Кмета на общината  в Общински съвет  с вх. № 07-01-115/04.04.2018г. 

предложение относно отдаване под наем на общински недвижим имот, 

представляващ помещения, предназначени за  лекарски кабинет за 

осъществяване на консултация и медицинска помощ на населението, 

предложение от Комисията по финансово стопанска политика, бюджет и 

общинска собственост от заседание, проведено на 20.04.2018 г.,   

Р Е Ш И: 

 I.Дава съгласие да се сключи договор за наем без търг или конкурс с 

,,Д-р Теодора Тодорова – Амбулатория за индивидуална практика за 

специализирана извънболнична медицинска помощ по кардиология‘‘ 

ЕООД за общински недвижим имот представляващ кабинет № 13, 1/2 от 

чакалня и санитарен възел с площ 27,00 кв.м., находящи се на II етаж в 

,,Медицински център – Червен бряг‘‘ ЕООД  за осъществяване на 

консултация и медицинска помощ на насeлението. 

 II.Определя месечна наема цена в размер на 20,00 лева /двадесет/ без 

ДДС,  съгласно приложение № 7 към Раздел XI, т. 7 от ,,Наредба за 

определянето и администратирането на местните такси и цени на услуги 

на територията на община Червен бряг ‘‘. 

 III. Възлага на Кмета на Община Червен бряг да подпише договор за 

наем за срок от 5 /пет/ години с ,,Д-р Теодора Тодорова – Амбулатория за 

индивидуална практика за специализирана извънболнична медицинска 

помощ по кардиология‘‘ ЕООД. 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ  

СЪВЕТ – ЧЕРВЕН БРЯГ:  

/инж. Ивайло Иванов/  



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЧЕРВЕН БРЯГ 

 

     Препис-извлечение от протокол № 41 

     от заседание на Общински съвет –  

     Червен бряг, проведено на 30.04.2018 г. 

 

Относно:  Предложение относно изпълнение на решение № 

908/26.03.2018г. на Общински съвет Червен бряг  относно  

предварително съгласие за промяна границите на урегулиран 

поземлен имот и плана за регулация на гр. Червен бряг- имот 

идентификатор 80501.804.247 по КККР на гр. Червен бряг. 

Общински съвет Червен бряг   с поименно  гласуване  с 21 гласа ЗА, 

2 против и 3 въздържали  се от общо 26 гласували общински съветници 

при общ брой 29 на съветниците в Общинския съвет,  прие 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 943 

 

Общински съвет Червен бряг в изпълнение на свое решение №  

908/26.03.2018 г. и  представеното от Кмета на общината  в Общински 

съвет  с вх. № 07-01-114/04.04.2018г. инвестиционно  намерение, на 

основание чл. 21 ал. 1 т. 8 от ЗМСМА, чл. 15, ал.3 и 5 от  Закона за 

устройство на територията, чл. 47 а НРПУРОИ , представеното от Кмета на 

общината  в Общински съвет  с вх. № 07-01-85/12.03.2018 г. предложение 

относно предварително съгласие за промяна границите на урегулиран 

поземлен имот и плана за регулация на гр. Червен бряг,  

Р Е Ш И: 

1. Дава предварително съгласие да се променят границите на поземлен 

имот с идентификатор 80501.804.247 по КККР на гр. Червен бряг. 

2. Дава съгласие за смяна на  характера от публична в частна на площ 

от 110.00 кв. м. - част от имот с идентификатор 80501.804.107 по 

КККР на гр. Червен бряг и бъдат придадени от имот с 

идентификатор 80501.804.247 по КККР на гр. Червен бряг. 

3. Възлага на Кмета на Община Червен бряг да изпълни всички 

процедури по горното решение, включително да подпише 

предварителен договор съгласно чл. 15, ал. 3 и 5 от Закона за 

устройство на територията. 

  

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ  

СЪВЕТ – ЧЕРВЕН БРЯГ:      

 

/инж. Ивайло Иванов/  



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЧЕРВЕН БРЯГ 

 

     Препис-извлечение от протокол № 41 

     от заседание на Общински съвет –  

     Червен бряг, проведено на 30.04.2018 г. 

 

Относно:  Предложение относно изпълнение на решение № 

907/26.03.2018г.  на Общински съвет Червен бряг  относно  

предварително съгласие за смяна на характера на част от имот в 

парцел I, кв. 43 по ПРЗ на с. Реселец от публична в частна собственост 

и изработване проект за допускане на ПУП. 

Общински съвет Червен бряг   с поименно  гласуване  с 26 гласа ЗА, 

без против и 1 въздържал  се от общо 27 гласували общински съветници 

при общ брой 29 на съветниците в Общинския съвет,  прие 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 944 

Общински съвет Червен бряг на основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от 

Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 109, ал. 

1, т. 2, чл. 124 а, ал. 1 , ал. 5 и чл. 125, ал. 1  от Закона за устройство на 

територията (ЗУТ), чл. 6, ал. 1 от ЗОС, представеното от Кмета на 

общината  в Общински съвет  с вх. № 07-01-84/12.03.2018г. предложение 

относно предварително съгласие за смяна на характера на част от имот в 

парцел I, кв. 43 по ПРЗ на с. Реселец от публична в частна собственост и 

изработване проект за допускане на ПУП и внесеното от Кмета на 

общината  в Общински съвет  с вх. № 07-01-110/04.04.2018г. предложение 

в изпълнение на решение № 907/26.03.2018г.  на Общински съвет Червен 

бряг,  предложение от Комисията по финансово стопанска политика, 

бюджет и общинска собственост от заседание, проведено на 20.04.2018 г.,   

 Р Е Ш И: 

I. Дава предварително съгласие за смяна на характера на част от имот 

в парцел I, кв. 43 по ПРЗ на с. Реселец с приблизителна площ от 

224,5кв. м. от публична в частна собственост. 

II. Общински съвет – гр. Червен бряг дава съгласие за изработване на 

проект за допускане на ПУП на имота описан в т. I, с който да се определи 

действителната площ и смени предназначението от „За административно 

обслужване“ в „За обществено, обслужващи дейности“. 

III. Възлага на Кмета на Община Червен бряг или упълномощено от 

него лице изпълнението на настоящето решение. 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ  

СЪВЕТ – ЧЕРВЕН БРЯГ:  

         

/инж. Ивайло Иванов/  



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЧЕРВЕН БРЯГ 

 

     Препис-извлечение от протокол № 41 

     от заседание на Общински съвет –  

     Червен бряг, проведено на 30.04.2018 г. 

 

Относно:  Предложение относно отмяна на Решение № 906 от 

26.03.2018 г. на Общински съвет – гр. Червен бряг. Приемане на пазарна 

оценка и продажба на общински недвижим имот - частна общинска 

собственост, находящ се в с. Радомирци - УПИ ІV, кв.101. 

Общински съвет Червен бряг   с поименно  гласуване  с 19 гласа ЗА, 

1 против и 7 въздържали  се от общо 27 гласували общински съветници 

при общ брой 29 на съветниците в Общинския съвет,  прие 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 945 

 

Общински съвет Червен бряг на основание чл. 21 ал. 1, т. 8 от 

ЗМСМА, чл. 8, ал. 9, чл. 35, ал. 1 от ЗОС и чл. 46, ал. 1 от НРПУРОИ, 

представеното от Кмета на общината  в Общински съвет  с вх. № 07-01-

109(2)/24.04.2018г. предложение във връзка с   писмо с рег. № 07-01-

109(1)/20.04.2018 г. на Комисия по финансово стопанска политика, бюджет и 

общинска собственост, относно отмяна на Решение № 906 от 26.03.2018 г. на 

Общински съвет – гр. Червен бряг. Приемане на пазарна оценка и продажба 

на общински недвижим имот - частна общинска собственост, находящ се в с. 

Радомирци - УПИ ІV, кв.101, 
Р Е Ш И: 

  А.Отменя  решение № 906/26.03.2018г. на ОбС Червен бряг. 

І. Дава съгласие да бъде извършена продажба чрез публично-оповестен 

конкурс на общински недвижим имот - частна общинска собственост, 

представляващ УПИ IV, кв. 101 по ПРЗ на с. Радомирци, предназначение: 

„За търговия и обществено обслужване“, с площ 800.00 кв. м., с АОС № 

2234/06.12.2017 г. 

ІІ. Приема пазарна оценка за продажба на общински недвижим имот - 

частна общинска собственост, представляващ УПИ IV, кв. 101 по ПРЗ на с. 

Радомирци, предназначение: „За търговия и обществено обслужване“, с 

площ 800.00 кв. м., с АОС № 2234/06.12.2017 г. в размер на 3 600,00 /три 

хиляди и шестстотин/ лева без ДДС. 

III. Да се проведе публично оповестен конкурс, съгласно глава VІІІ, 

раздел ІІІ от НРПРУОИ за покупко - продажба на общински недвижим 

имот - частна общинска собственост, представляващ УПИ IV, кв. 101 по 

ПРЗ на с. Радомирци, предназначение: „За търговия и обществено 

обслужване“, с площ 800.00 кв. м., с АОС № 2234/06.12.2017 г., с начална 



тръжна  продажна цена не по-ниска от 3 600,00 /три хиляди и шестстотин/ 

лева без ДДС и депозит за участие в размер на 360,00 /триста и шестдесет/ 

лева. 

ІV. Приема условия за провеждане на конкурса. 

V. Утвърждава комисия за организация, подготовка и провеждане на 

процедура, в състав от 7 /седем/ члена, от които председател, 

правоспособен юрист, четирима общински съветника, определени от 

Общински съвет – Червен бряг и Кмет на населеното място.  

Определя резервни членове: двама общински съветника, юрист и член 

на мястото на Кмета на населеното място. 

VІ. Възлага на Кмета на Община Червен бряг цялостната организация 

по подготовката, провеждането на процедурата и подписването на договор 

за продажба по реда от НРПУРОИ.  

VІІ. В изпълнение на т.V с явно гласуване с вдигане на ръка  с 22 гласа 

ЗА, без против и без въздържали  се от общо 22 гласували общински 

съветници при общ брой 29 на съветниците в Общинския съвет,  определя  

за участие в комисията общински съветници Пламен  Иванов Спасов, 

Петьо Веселинов Костов, Красимир Алеков Евтимов и Петко Ивайлов 

Петков, за резрвни членове  Атанас Цветанов Атанасов и  Радко Стефанов 

Георгиев  и  Явор Владимиров Бакърджиев за резрвен член на мястото на 

кмета на населеното място. 

 
Приложени :Условия за провеждане на конкурса – Приложение І, акт за общинска 

собственост, скица, данъчна оценка, пазарна оценка.  

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ  

СЪВЕТ – ЧЕРВЕН БРЯГ:  

         

 

/инж. Ивайло Иванов/  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЧЕРВЕН БРЯГ 

 

     Препис-извлечение от протокол № 41 

     от заседание на Общински съвет –  

     Червен бряг, проведено на 30.04.2018 г. 

 

Относно:  Предложение относно  разрешение за изнасяне на 

пазара за плодове и зеленчуци. 

Общински съвет Червен бряг   с поименно  гласуване  с 25 гласа ЗА, 

без против и 2 въздържали  се от общо 27 гласували общински съветници 

при общ брой 29 на съветниците в Общинския съвет,  прие 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 946 

 

Общински съвет Червен бряг на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от 

ЗМСМА и чл. 8, ал. 1 от ЗОС, представеното от Кмета на общината  в 

Общински съвет  с вх. № 07-01-112/04.04.2018г. предложение относно  

разрешение за изнасяне на пазара за плодове и зеленчуци във връзка с 

извършване на ремонтни дейности на Общински пазар гр. Червен бряг, 

предложение от Комисията по финансово стопанска политика, бюджет и 

общинска собственост от заседание, проведено на 20.04.2018 г.,   

Р Е Ш И: 

1.Дава съгласие Общински пазар гр. Червен бряг за продажба на 

плодове и зеленчуци да се  изнесе на ул. „Христо Ботев” – паркинг 

автогара гр. Червен бряг от 01.05.2018 г. до завършване на  

планираните ремонтни дейности. 

2. Възлага на Кмета на Община Червен бряг цялостната организация 

по изнасянето на пазара, почистването и поддържането на терена в 

нормативните хигиенни норми. 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ  

СЪВЕТ – ЧЕРВЕН БРЯГ:  

         

 

/инж. Ивайло Иванов/  

 

 

 

 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЧЕРВЕН БРЯГ 

 

     Препис-извлечение от протокол № 41 

     от заседание на Общински съвет –  

     Червен бряг, проведено на 30.04.2018 г. 

 

Относно:  Предложение относно допълване на годишната 

програма за управление и разпореждане с имоти - общинска 

собственост в Община Червен бряг през 2018 година, приемане на 

пазарнa оценкa и продажба на общински недвижим имот - частна 

общинска собственост, представляващ УПИ IX-647, кв. 58 по ПРЗ на с. 

Глава. 

Общински съвет Червен бряг   с поименно  гласуване  с 25 гласа ЗА, 

без против и 2 въздържали  се от общо 27 гласували общински съветници 

при общ брой 29 на съветниците в Общинския съвет,  прие 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 947 

 

Общински съвет Червен бряг на основание чл. 21 ал. 1, т. 8 от 

ЗМСМА, чл. 8, ал. 9, чл. 35, ал. 1 от ЗОС и чл. 4, ал. 1, чл. 46, ал. 1 от 

НРПУРОИ, представеното от Кмета на общината  в Общински съвет  с вх. 

№ 07-01-111/04.04.2018г. предложение относно допълване на годишната 

програма за управление и разпореждане с имоти - общинска собственост в 

Община Червен бряг през 2018 година, приемане на пазарнa оценкa и 

продажба на общински недвижим имот - частна общинска собственост, 

представляващ УПИ IX-647, кв. 58 по ПРЗ на с. Глава, предложение от 

Комисията по финансово стопанска политика, бюджет и общинска 

собственост от заседание, проведено на 20.04.2018 г.,   

Р Е Ш И: 

I. Допълва годишната програма за управление и разпореждане с имоти – 

частна общинска собственост в Община Червен бряг през 2018 г. с общински 

недвижим имот - частна общинска собственост, представляващ УПИ IX-647, 

кв. 58 по ПРЗ на с. Глава. 

II. Дава съгласие да бъде извършена продажба на общински недвижим 

имот - частна общинска собственост, представляващ УПИ IX-647, кв. 58 по 

ПРЗ на с. Глава, предназначение: „Производствено - складова дейност“, с 

площ 11 050.00 кв. м., с АОС № 1493/11.02.2008 г. 

III. Приема пазарна оценка за продажба на общински недвижим имот - 

частна общинска собственост, представляващ УПИ IX-647, кв. 58 по ПРЗ на 

с. Глава, предназначение: „Производствено - складова дейност“, с площ 11 

050.00 кв. м., с АОС № 1493/11.02.2008 г. в размер на 49 200,00 /четиридесет 

и девет хиляди и двеста/ лева без ДДС. 



IV. Да се проведе публичен търг, съгласно чл. 65 от НРПУРОИ за 

покупко - продажба на общински недвижим имот - частна общинска 

собственост, представляващ УПИ IX-647, кв. 58 по ПРЗ на с. Глава, 

предназначение: „Производствено - складова дейност“, с площ 11 050.00 кв. 

м., с АОС № 1493/11.02.2008 г., с начална тръжна продажна цена не по-ниска 

от 49 200,00 /четиридесет и девет хиляди и двеста/ лева без ДДС и депозит 

за участие в размер на 4 920,00 /четири хиляди деветстотин и двадесет/ 

лева. 
V. Утвърждава комисия за организация, подготовка и провеждане на 

процедура, в състав от 7 /седем/ члена, от които председател, правоспособен 

юрист, четирима общински съветника, определени от Общински съвет – 

Червен бряг и Кмет на населеното място.  

Определя резервни членове: двама общински съветника, юрист и член 

на мястото на Кмета на населеното място. 

 VI. Възлага на Кмета на Община Червен бряг цялостната организация 

по подготовката, провеждането на процедурата и подписването на договор за 

продажба по реда от НРПУРОИ.  

VІІ. В изпълнение на т.V  с явно гласуване с вдигане на ръка  с 26 

гласа ЗА, без против и без въздържали  се от общо 26 гласували общински 

съветници при общ брой 29 на съветниците в Общинския съвет,  определя  

за участие в комисията общински съветници Пламен  Иванов Спасов, 

Петьо Веселинов Костов, Красимир Алеков Евтимов и Петко Ивайлов 

Петков, за резрвни членове  Атанас Цветанов Атанасов и  Радко Стефанов 

Георгиев  и  Явор Владимиров Бакърджиев за резрвен член на мястото на 

кмета на населеното място. 

 

 Приложени копия на: становище, акт за общинска собственост, скица, 

данъчна оценка, пазарна оценка. 

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ  

СЪВЕТ – ЧЕРВЕН БРЯГ:  

         

 

/инж. Ивайло Иванов/  

 

 

 

 

 

 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЧЕРВЕН БРЯГ 

 

     Препис-извлечение от протокол № 41 

     от заседание на Общински съвет –  

     Червен бряг, проведено на 30.04.2018 г. 

 

Относно:  Предложение относно  смяна характера на сгради от 

публична общинска собственост в частна общинска собственост- 

сгради , находящи се в V кв.  

Общински съвет Червен бряг   с поименно  гласуване  с 26 гласа ЗА, 

без против и 1 въздържал  се от общо 27 гласували общински съветници 

при общ брой 29 на съветниците в Общинския съвет,  прие 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 948 

Общински съвет Червен бряг на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от 

ЗМСМА и чл. 6, ал. 1 от ЗОС, представеното от Кмета на общината  в 

Общински съвет  с вх. № 07-01-106/04.04.2018г. предложение относно  

смяна характера на сгради от публична общинска собственост в частна 

общинска собственост- сгради , находящи се в V кв. , предложение от 

Комисията по финансово стопанска политика, бюджет и общинска 

собственост от заседание, проведено на 20.04.2018 г.,   

Р Е Ш И: 

1. Дава съгласие за смяна на характера от публична общинска 

собственост за имоти, които са престанали да имат 

предназначението по чл.3, ал. 2 от ЗОС и Общински съвет  - 

Червен бряг ги обявява за частна общинска собственост, както 

следва: 

 За недвижим имот - сграда, находяща се в кв. 75, парц. VІІІ 

– 369, гр. Червен бряг – V-ти квартал, предназначена за 

читалище, със ЗП 316 кв.м., съгласно АОС №  

381/21.01.2002 г.   

 За недвижим имот - сграда, находяща се в кв. 75, пл. № 334, 

гр. Червен бряг – V-ти квартал, предназначена за здравна 

служба, ЗП от 55 кв.м., на един етаж, съгласно АОС № 

213/02.03.2001 г.   

 За недвижим имот - сграда, находяща в кв. 75, пл. № 334, гр. 

Червен бряг – V-ти квартал, предназначена за 

административна сграда, ЗП от 74 кв.м., на два етажа, 

съгласно АОС № 214/02.03.2001 г. 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ  

СЪВЕТ – ЧЕРВЕН БРЯГ:    

/инж. Ивайло Иванов/  



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЧЕРВЕН БРЯГ 

 

     Препис-извлечение от протокол № 41 

     от заседание на Общински съвет –  

     Червен бряг, проведено на 30.04.2018 г. 

 

Относно:  Предложение относно обособяване на два броя 

площадки по 5.00 /пет/ кв. м. за поставяне на 2 /два/ броя хладилни 

витрини за сладолед, находящи се в гр. Червен бряг /ЦГЧ/, площад 

„Марко Ненков“ /до тото пункта/ и провеждане на процедура за 

отдаване под наем. 

Общински съвет Червен бряг   с поименно  гласуване  с 25 гласа ЗА, 

без против и без въздържали  се от общо 25 гласували общински 

съветници при общ брой 29 на съветниците в Общинския съвет,  прие 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 949 

 

Общински съвет Червен бряг на основание чл. 56 (1) от ЗУТ, чл. 21, 

ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 14, ал. 7 от ЗОС и чл. 15, ал. 1 и ал. 2 от 

НРПУРОИ, представеното от Кмета на общината  в Общински съвет  с вх. 

№ 07-01-124/12.04.2018г. предложение относно обособяване на два броя 

площадки по 5.00 /пет/ кв. м. за поставяне на 2 /два/ броя хладилни 

витрини за сладолед, находящи се в гр. Червен бряг /ЦГЧ/, площад „Марко 

Ненков“ /до тото пункта/ и провеждане на процедура за отдаване под наем, 

предложение от Комисията по финансово стопанска политика, бюджет и 

общинска собственост от заседание, проведено на 20.04.2018 г.,   

Р И Ш И: 

 І. Общински съвет – гр, Червен бряг дава съгласие да се обособят 2 

/два/ броя площадки по 5.00 кв. м. за поставяне на 2 /два/ броя хладилни 

витрини за сладолед, находящи се в гр. Червен бряг /ЦГЧ/, площад „Марко 

Ненков“ /до тото пункта/ и провеждане на процедура за отдаване под наем, 

съгласно приложената скица. 

ІІ. Допълва схемата на преместваемите обекти в гр. Червен бряг с 

нови площадки за разполагане на 2 /два/ броя преместваеми обекти. 

IIІ. Да се проведе публичен търг с тайно наддаване, съгласно Глава 8 

от НРПУРОИ за отдаване под наем на общински недвижим имот, а 

именно:  

1. Площадка с площ 5.00 /пет/ кв. м. за поставяне на един брой хладилна 

витрина за сладолед, находяща се в гр. Червен бряг /ЦГЧ/, площад „Марко 

Ненков“ /до тото пункта/, съгласно приложената скица за срок от 5 години. 



2. Площадка с площ 5.00 /пет/ кв. м. за поставяне на един брой хладилна 

витрина за сладолед, находяща се в гр. Червен бряг /ЦГЧ/, площад „Марко 

Ненков“ /до тото пункта/, съгласно приложената скица за срок от 5 години. 

Определя начална тръжна месечна наемна цена не по - ниска от 36,00 

/тридесет и шест/ лева без ДДС за брой площадка, съгласно приложение № 

7 към Раздел XI, т. ІV от ,,Наредба за определянето и администрирането на 

местните такси и цени на услуги на територията на община Червен бряг ‘‘ , 

приложение № 7 към Раздел XI, т. 3 от ,,Наредба за определянето и 

администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на 

община Червен бряг ‘‘ и депозит за участие 50,00 /петдесет/ лева за брой 

площадка. 

ІV. Утвърждава комисия за организация, подготовка и провеждане на 

процедура в състав от 5 /петима/ членове, от които председател, 

правоспособен юрист, 1/един/ общински съветник, 2 /двама/ представители 

на отдел ,,ОбС и СД‘‘.  

 Определя резервни членове: 1 /един/ общински съветник, 1 /един/ 

юрист и 1 /един/ представител на отдел ,,ОбС и СД‘‘. 

  V. Възлага на Кмета на община Червен бряг цялостната организация 

по подготовката и провеждане на процедурите по отдаване под наем и 

сключване на сезонен договор – от 01.03. до 30.09. поради предмета на 

дейност със спечелилия участник. 

VІ.В изпълнение на т.ІV  с явно гласуване с вдигане на ръка  с 21 

гласа ЗА, без против и без въздържали  се от общо 21 гласували общински 

съветници при общ брой 29 на съветниците в Общинския съвет,  определя  

за участие в комисията общински съветник Радко Стефанов Георгиев и за 

резервен член  Йотко Цветомилов Петков. 

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ  

СЪВЕТ – ЧЕРВЕН БРЯГ:  

         

 

/инж. Ивайло Иванов/  

 

 

 

 

 

 

 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЧЕРВЕН БРЯГ 

 

     Препис-извлечение от протокол № 41 

     от заседание на Общински съвет –  

     Червен бряг, проведено на 30.04.2018 г. 

 

Относно:  Разглеждане на Покана във връзка с   определяне  

представител  на Община Червен бряг в Общо събрание на 

акционерите в „ТЕРА” АД на 31.05.2018 г. 

Общински съвет Червен бряг   с поименно  гласуване  с 25 гласа ЗА, 

1 против и без въздържали  се от общо 26 гласували общински съветници 

при общ брой 29 на съветниците в Общинския съвет,  прие 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 950 

 

Общински съвет Червен бряг  във връзка с представената от Кмета на 

общината  в Общински съвет с вх. № 07-01-133/19.04.2018 г. покана от  

инж.Светла Вълова –изп. директор на „ТЕРА” АД  относно  свикване на 

Общо събрание на акционерите в „ТЕРА” АД  на 31.05.2018 г. и 

определяне на представител  на общината за участие в Общото събрание, 

на основание чл.21,ал.1, т.9 от ЗМСМА, предложение от Комисията по 

финансово стопанска политика, бюджет и общинска собственост от 

заседание, проведено на 20.04.2018 г.,   

 Р Е Ш И:   

Избира инж. Ивайло Иванов  -  Председател на Общинския съвет да 

представлява Община Червен бряг и вземе участие в работата на общото 

събрание на „Тера” АД на 31.05.2018 г. 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ  

СЪВЕТ – ЧЕРВЕН БРЯГ:  

         

 

/инж. Ивайло Иванов/  

 

 

 

 

 

 

 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЧЕРВЕН БРЯГ 

 

     Препис-извлечение от протокол № 41 

     от заседание на Общински съвет –  

     Червен бряг, проведено на 30.04.2018 г. 

 

Относно:  Предложение относно  съгласие за свързано 

застрояване по вътрешни общи имотни граници на поземлени имоти с 

идентификатор 80501.804.241, 80501.804.242 и 80501.804.24 Общинска 

собственост, по КК и КР на гр. Червен бряг.  

Общински съвет Червен бряг   с поименно  гласуване  с 25 гласа ЗА, 

без против и без въздържали  се от общо 25 гласували общински 

съветници при общ брой 29 на съветниците в Общинския съвет,  прие 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 951 

 

Общински съвет Червен бряг на основание  чл. 21, ал. 5 и чл. 27 от 

ЗУТ,  представеното  в Общински съвет съвет с вх. № 07-01-

134/23.04.2018г.  от Кмета на общината предложение относно съгласие за 

свързано застрояване по вътрешни общи имотни граници на поземлени 

имоти с идентификатор 80501.804.241, 80501.804.242 и 80501.804.24 

Общинска собственост, по КК и КР на гр. Червен бряг, предложение от 

Комисията по устройство на територията, благоустрояване, комунални 

дейности и екология от   заседание, проведено на 23.04.2018 г., 

Р Е Ш И: 

     Общински съвет – гр. Червен бряг дава съгласие на основание  чл. 27 от 

ЗУТ, да бъде изпълнено ниско свързано застрояване по вътрешните общи 

имотни граници на поземлени имоти с идентификатор 80501.804.241, 

80501.804.242 след обединяването им и имот с идентификатор 

80501.804.24 по КК и КР на гр. Червен бряг.  

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ  

СЪВЕТ – ЧЕРВЕН БРЯГ:  

         

 

/инж. Ивайло Иванов/  

 

 

 


