
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЧЕРВЕН БРЯГ 

 

     Препис-извлечение от протокол № 43 

     от заседание на Общински съвет –  

     Червен бряг, проведено на 26.06.2018 г. 

 

Относно:  Пряко предаване  на заседанието на   

         Общинския съвет  по местния радиовъзел 

 

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

с 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 

РЕШЕНИЕ 
 

№ 984 

 

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  26.06. 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 № 43 

     от заседание на Общински съвет –  

     Червен бряг, проведено на 26.06.2018 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 

24 гласа ЗА,  без против и   без въздържали се от общо 24 гласували 

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

прие  

РЕШЕНИЕ 

№ 985 

 

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  26.06.2018 година  

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

заседанието да се излъчи на  следващия ден и повторение  на 30 юни  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 № 43 

     от заседание на Общински съвет –  

     Червен бряг, проведено на 26.06.2018 г. 

 

Относно:  Предложение относно удостояване на д-р Здравка 

Минчева Йошкова – Нинова със званието ”Почетен гражданин на гр. 

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 

№ 986 

 

Общински съвет Червен бряг на основание   чл. 39 и чл. 41, ал. 1 от 

Наредбата за символиката и отличията на Община Червен бряг и във 

връзка с 26 юни – Ден на Червен бряг, представеното  в Общински съвет  с 

вх. № 06-01-26/18.06.2018г.  предложение от общински съветници относно 

удостояване на д-р Здравка Минчева Йошкова – Нинова със званието 

”Почетен гражданин на гр. Червен бряг”, предложение от Комисията по  

образование, култура и вероизповедания от заседание проведено на 

18.06.2018г., 

Р Е Ш И: 

Общински съвет Червен бряг  удостоява д-р Здравка Минчева 

Йошкова – Нинова със званието „Почетен гражданин на гр. Червен бряг” 

за цялостен принос в областта на медицината и обществения живот на 

община Червен бряг. 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ  

СЪВЕТ – ЧЕРВЕН БРЯГ:  

         

 

/инж. Ивайло Иванов/  

 

 

 

 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЧЕРВЕН БРЯГ 

 

     Препис-извлечение от протокол № 43 

     от заседание на Общински съвет –  

     Червен бряг, проведено на 26.06.2018 г. 

 

Относно:  Предложение относно актуализация по бюджета на 

община Червен бряг за 2018 г. 

Общински съвет Червен бряг   с поименно  гласуване  с 18 гласа ЗА, 

11 против и без въздържали  се от общо 29 гласували общински съветници 

при общ брой 29 на съветниците в Общинския съвет,  прие 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 987 

 

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

ЗМСМА,  чл. 124, ал. 2 и ал. 3 от ЗПФ и чл. 41, ал. 2 и ал.3 от Наредбата за 

условията и реда за съставяне на тригодишна прогноза за местни дейности и 

за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на община 

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

07-01-198/15.06.2018г.  предложение относно актуализация по бюджета на 

община Червен бряг за 2018 година, предложения от всички постоянни 

комисии при Общински съвет Червен бряг от заседания, проведени на 18, 19 

и 20 юни  2018 г., 

 

Р Е Ш И: 

 
І.Променя плана на приходите по бюджета на гр. Червен бряг за 2018г. за 

финансиране на местни дейности, както следва: 

 

1.РАЗДЕЛ ІІІ.Операции с нефинансови активи 

А/ Постъпления от продажба на нефинансови активи      било    става      разлика 

-§ 4022 „Постъпления от продажба на сгради”           71400  133400      +62000 

- § 4040 „Постъпления от продажба на земя”              50100  131200      +81100    

 

2. РАЗДЕЛ ІV. Бюджетни взаимоотношения   

А/Трансфери между бюджети и сметки за средства от ЕС    било   става     разлика 

- § 6201 „Получени трансфери”                                             0        888974    +888974 

 

Б/Временни безлихвени заеми                                                       било    става  разлика 

- § 7600 „Временни  безлихвени заеми между бюджети 

и сметки за средства от ЕС”                                               1200000  673092   -526908 

 

 

 



ІІ.Променя плана на разходите по бюджета на гр. Червен бряг за 2018г., 

както следва: 

1.МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ 

         1.1. Функция “Общи държавни служби”                           било  става    разлика 

а/Дейност 122 “Общинска администрация” 

            -§1901 „Платени държ. такси, данъци и адм. санкции”   12000   2166       -9834                                                                  

 

 

1.2. Функция “Икономически дейности и услуги”                 било  става    разлика 

а/Дейност 866 “Общински пазари и тържища” 

- § 5206 „Изграждане на инфраструктурни обекти”             0    515000    

+515000 

 

 

ІІІ. Приема инвестиционната програма на Община Червен бряг за 2018г., 

съгласно направените промени по Приложение № 1  в размер на  1 092 720  лв. 

в това число: 

 

1.От целева субсидия за капиталови разходи   – 280 200  лв. 

2.От собствени средства –  523 422  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. 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ  

СЪВЕТ – ЧЕРВЕН БРЯГ:  

         

 

/инж. Ивайло Иванов/  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЧЕРВЕН БРЯГ 

 

     Препис-извлечение от протокол № 43 

     от заседание на Общински съвет –  

     Червен бряг, проведено на 26.06.2018 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 1 въздържал  се от общо 26 гласували общински 

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

 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 988 

 

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. № 

07-01-176/05.06.2018 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 при Общински съвет Червен бряг от 

заседания, проведени на 18, 19 и 20 юни  2018 г., устно предложение от 

общински съветник Румен Пенков –с ежемесечната  информация относно 

изготвени, внесени, одобрени и в процес  на изпълнение проекти на 

община Червен бряг  по всички проекти общинска адмнистрация   да  

представя и кореспонденцията с управляващия орган, 

Р Е Ш И: 

1.Приема информация относно изготвени, внесени, одобрени и в 

процес на изпълнение проекти на община Червен бряг, съгласно 

приложението. 

2. Възлага на Кмета на общината с ежемесечната  информация 

относно изготвени, внесени, одобрени и в процес  на изпълнение проекти 

на община Червен бряг  по всички проекти да се представя и 

кореспонденцията с управляващия орган. 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ  

СЪВЕТ – ЧЕРВЕН БРЯГ:  

         

 

/инж. Ивайло Иванов/  

 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЧЕРВЕН БРЯГ 

 

     Препис-извлечение от протокол № 43 

     от заседание на Общински съвет –  

     Червен бряг, проведено на 26.06.2018 г. 

 

Относно:  Информация относно  дейността на Комисията по 

безопасност на движението в община Червен бряг за 2017г.  

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 

№ 989 

 

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. и 

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

175/05.06.2018 г. информация относно  дейността на Комисията по 

безопасност на движението в община Червен бряг за 2017г. , предложения 

от всички постоянни комисии при Общински съвет Червен бряг от 

заседания, проведени на 18, 19 и 20 юни  2018 г.,устни предложения от  

Общински съветник  Явор Бакърджиев във връзка с ремонта на моста  при 

с. Чомаковци, Общинска администрация  да сезира областно пътно 

управление и веднага се вземат мерки храстите по обходния път да бъдат 

изрязани и да се създаде комисия, която да обсъди възможността целия 

пазар да се измести на площада  докато трае ремонта, 

Р Е Ш И: 

1.Приема информация относно  дейността на Комисията по 

безопасност на движението в община Червен бряг за 2017г. , съгласно 

приложението. 

2.Възлага на Кмета на община Червен бряг  във връзка с ремонта на 

моста  при с. Чомаковци, да сезира областно пътно управление и веднага 

се вземат мерки храстите по обходния път да бъдат изрязани. 

3.Да се създаде комисия, която да обсъди възможността целия пазар 

да се измести на площада  докато трае ремонта. 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ  

СЪВЕТ – ЧЕРВЕН БРЯГ:  

         

 

/инж. Ивайло Иванов/  



 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЧЕРВЕН БРЯГ 

 

     Препис-извлечение от протокол № 43 

     от заседание на Общински съвет –  

     Червен бряг, проведено на 26.06.2018 г. 

 

Относно:  Информация относно Пенсионерските клубове и 

клубовете на инвалида на територията на община Червен 

бряг/регистрирани, състояние, дейност/ 

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 

№ 990 

 

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. и 

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

187/06.06.2018 г. информация относно Пенсионерските клубове и клубовете 

на инвалида на територията на община Червен бряг/регистрирани, 

състояние, дейност/, предложения от всички постоянни комисии при 

Общински съвет Червен бряг от заседания, проведени на 18, 19 и 20 юни  

2018 г., 

Р Е Ш И: 

Приема информация относно Пенсионерските клубове и клубовете 

на инвалида на територията на община Червен бряг/регистрирани, 

състояние, дейност/, съгласно приложението. 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ  

СЪВЕТ – ЧЕРВЕН БРЯГ:  

         

 

/инж. Ивайло Иванов/  

 

 

 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЧЕРВЕН БРЯГ 

     Препис-извлечение от протокол № 43 

     от заседание на Общински съвет –  

     Червен бряг, проведено на 26.06.2018 г. 

Относно:  Предложение  относно отмяна на Наредба за 

управлението, стопанисването и ползването на горски територии – 

общинска собственост приета с решение №  562/30.07.2013 г. на 

Общински съвет Червен бряг и приемане   нова ‘‘Наредба за 

управлението, стопанисването и ползването на горски територии – 

общинска собственост‘‘  

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

1 против и без въздържали  се от общо 29 гласували общински съветници 

при общ брой 29 на съветниците в Общинския съвет,  прие 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 991 

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

местното самоуправление и местната администрация, чл.11, ал.3, чл. 26  от 

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

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

процесуалния кодекс,  във връзка с чл. 181, ал. 6 от Закона за горите, 

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

167/16.05.2018г. и № 07-01-167(1)/12.06.2018г. предложение  относно 

отмяна на Наредба за управлението, стопанисването и ползването на 

горски територии – общинска собственост приета с решение №  

562/30.07.2013 г. на Общински съвет Червен бряг и приемане   нова 

‘‘Наредба за управлението, стопанисването и ползването на горски 

територии – общинска собственост‘‘ , предложения от всички постоянни 

комисии при Общински съвет Червен бряг от заседания, проведени на 16, 17 

и 18 май  2018 г., 

Р Е Ш И: 

I. Общински съвет Червен бряг отменя Наредба за управлението, 

стопанисването и ползването на горски територии – общинска 

собственост приета с решение №  562/30.07.2013 г. на Общински 

съвет Червен бряг. 

II. Приема  нова ‘‘Наредба за управлението, стопанисването и 

ползването на горски територии – общинска собственост‘‘. 

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 № 43 

     от заседание на Общински съвет –  

     Червен бряг, проведено на 26.06.2018 г. 

 

Относно:  Предложение относно вътрешно компенсаторни 

промени по бюджета на община Червен бряг за 2018 година. 

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 

№ 992 

 

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

ЗМСМА  чл. 124, ал. 2 и ал. 3 от ЗПФ и чл. 41, ал. 2 и ал.3 от Наредбата за 

условията и реда за съставяне на тригодишна прогноза за местни дейности и 

за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на община 

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

№ 07-01-180/06.06.2018г. предложение относно вътрешно компенсаторни 

промени по бюджета на община Червен бряг за 2018 година, предложения 

от всички постоянни комисии при Общински съвет Червен бряг от 

заседания, проведени на 18, 19 и 20 юни  2018 г., 
Р Е Ш И: 

І.Променя плана на разходите по бюджета на гр. Червен бряг за 2018г., 

както следва: 

 

1.МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ 

 

         1.1. Функция “Култура, спорт, поч. д-сти и религ. дело” било  става    разлика 

а/Дейност 714 “Спортни бази за спорт за всички” 

            -§1015 „Материали”                                                                 19050   17750   -1300                                                         

           -§5505 „Придобиване на стопански инвентар”                       5300     6600   +1300  

    

ІІ.Променя плана на разходите по бюджета на  детска ясла „Щастливо 

детство” гр. Червен бряг за 2018г., както следва: 

 

1.МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ 

 

         1.1. Функция “Здравеопазване”                                            било  става    разлика 

а/Дейност 431 “Дет. ясли, дет. кухни, и ясл. група в ДГ” 

            -§1015 „Материали”                                                                 4439    2617      -1822                                                         

           -§5505 „Придобиване на стопански инвентар”                            0    1822      +1822                                             

                                         

 



ІІІ. Приема инвестиционната програма на Община Червен бряг за 2018г., 

съгласно направените промени по Приложение № 1  в размер на  577 720  лв. в 

това число: 

 

1.От целева субсидия за капиталови разходи   – 280 200  лв. 

2.От собствени средства –  8 422  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. 

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ  

СЪВЕТ – ЧЕРВЕН БРЯГ:  

         

 

/инж. Ивайло Иванов/  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЧЕРВЕН БРЯГ 

 

     Препис-извлечение от протокол № 43 

     от заседание на Общински съвет –  

     Червен бряг, проведено на 26.06.2018 г. 

Относно: Предложение относно приемане на  уточнения план, 

отчета на бюджета и отчет-сметка ТБО на Община Червен бряг за 

2017 година. 

 

Общински съвет Червен бряг   с поименно  гласуване  с 18 гласа ЗА, 

2 против и 9 въздържали  се от общо 29 гласували общински съветници 

при общ брой 29 на съветниците в Общинския съвет,  прие 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 993 

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

ЗМСМА,  чл. 140 от ЗПФ и чл. 50  и изпълнени  разпоредбите на чл.51, 52 и 

53 от  Наредбата за условията и реда за съставяне на тригодишната 

бюджетна прогноза за местни дейности и за  съставяне, приемане,  

изпълнение и отчитане  на бюджета на Община Червен бряг (обявено и  

проведено публично обсъждане с приложен протокол)  от Наредбата за 

условията и реда за съставяне на тригодишната бюджетна прогноза за 

местни дейности и за  съставяне, приемане,  изпълнение и отчитане  на 

бюджета на Община Червен бряг ,  представеното от Кмета на общината  в 

Общински съвет  с вх. № 07-01-177/06.06.2018г. предложение относно 

приемане на  уточнения план, отчета на бюджета и отчет-сметка ТБО на 

Община Червен бряг за 2017 година, предложения от всички постоянни 

комисии при Общински съвет Червен бряг от заседания, проведени на 18, 19 

и 20 юни  2018 г., и   при спазени изискванията на чл.27, ал. 4 и  ал. 5 от 

ЗМСМА, 

Р Е Ш И: 

1.Приема уточнения план на бюджета към 31.12.2017г. на Община 

Червен бряг в размер на 17 874 940 лв.  

2. Приема отчета на бюджета към 31. 12.2017г. на Община Червен 

бряг в размер на 16 904 506  лв.  и отчет на  СЕС-3-КСФ, СЕС-3-РА, СЕС-

3-ДЕС, СЕС-3-ДМП. 

3. Приема отчет сметката за приходите и разходите от  такса битови 

отпадъци за 2017г. съгл. чл. 66 от ЗМДТ и решение № 429/16.12.2016г. на 

Общински съвет-Червен бряг . 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ  

СЪВЕТ – ЧЕРВЕН БРЯГ:  

        /инж. Ивайло Иванов/  



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЧЕРВЕН БРЯГ 

 

     Препис-извлечение от протокол № 43 

     от заседание на Общински съвет –  

     Червен бряг, проведено на 26.06.2018 г. 

 

Относно:  Предложение относно приемане на годишен отчет за 

състоянието на общинския дълг за 2017 година и намерения за 

поемане през  2018година. 

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

1 против и 1 въздържал  се от общо 29 гласували общински съветници при 

общ брой 29 на съветниците в Общинския съвет,  прие 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 994 

 

Общински съвет Червен бряг на основание  чл.21 ал.1 т.10 от 

ЗМСМА и чл.9 от Закона за общинския дълг,  представеното от Кмета на 

общината  в Общински съвет  с вх. № 07-01-179/06.06.2018г. предложение 

относно приемане на годишен отчет за състоянието на общинския дълг за 

2017 година и намерения за поемане през  2018година, предложения от 7 

постоянни комисии при Общински съвет Червен бряг от заседания, 

проведени на 18, 19 и 20 юни  2018 г., 

Р Е Ш И: 

 1.Приема годишния отчет за състоянието на общинския дълг  за 

2017г.  и намерения за поемане през 2018 год., съгласно приложения №1, 

№2,  №3, № 4, №5 . 

          2. Приема Информация за общинския дълг, издадените общински 

гаранции, съотношението на плащанията, дълга на лицата по чл. 8а от 

Закона за общинския дълг и издадените от тях гаранции през 2017г. на 

община Червен бряг по образец Приложение № 17 от писмо ФО-1/2018г. 

на Министерство на финансите. 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ  

СЪВЕТ – ЧЕРВЕН БРЯГ:  

         

 

/инж. Ивайло Иванов/  

 

 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЧЕРВЕН БРЯГ 

 

     Препис-извлечение от протокол № 43 

     от заседание на Общински съвет –  

     Червен бряг, проведено на 26.06.2018 г. 

 

Относно:  Предложение относно  прием, разглеждане и 

оценяване на постъпили предложения за финансиране от фонд  

‘‘Местни инициативи‘‘ – община Червен бряг 

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

1 против и без въздържали  се от общо 29 гласували общински съветници 

при общ брой 29 на съветниците в Общинския съвет,  прие 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 995 

 

Общински съвет Червен бряг на основание  чл. 21 ал. 1,т.6, т. 8 и ал.2  

от ЗМСМА,   във връзка сс представеното от общински съветник Петя 

Митрашкова  с вх. № 06-01-25/08.06.2018г. предложение относно  прием, 

разглеждане и оценяване на постъпили предложения за финансиране от 

фонд  ‘‘Местни инициативи‘‘ – община Червен бряг, устно предложение от 

общински съветник Петко Петков направено на заседанието на Общинския 

съвет  относно отмяна на регламента за кандидатстване и финансиране на 

проектни инициативи от фонд „Местни инициативи“, актуализиране на 

бюджетите  на населените места с по 5хил.лв. към бюджета  на всяко село 

на територията на общината и  с 10хил.лв. за гр. Койнаре, допълнено  

средствата да се използват за реализиране на дейностите описани  във 

внесените проекти от фонд „Местни инициативи“, а за с. Бресте Кмета на 

с. Бресте  да внесе предложение за изразходване на средствата и устно 

предложение от общински съветник Петя Митрашкова  да се разработи и 

внесе нов регламент за  кандидатстване   и финансиране от фонд „Местни 

инициативи“, 

Р Е Ш И: 

1.Отменя приетия с решение № 792/24.11.2017г. Регламент за 

кандидатстване и финансиране на проектни инициативи от фонд „Местни 

инициативи“. 

2. Възлага на Кмета на община Червен бряг  да актуализира 

бюджетите  на населените места с по 5хил.лв. към бюджета  на всяко село 

на територията на общината и  с 10хил.лв. за гр. Койнаре. Средствата да се 

използват за реализиране на дейностите описани  във внесените проекти от 

фонд „Местни инициативи“, а за с. Бресте възлага  на Кмета на с. Бресте  

да внесе предложение за изразходване на средствата. 



3. Възлага на Кмета на Община Червен бряг да осъществи 

необходимия контрол по разходването насредствата. 

4 .Възлага на Комисията за приемане, разглеждане и оценяване на 

постъпилите предложения за финансиране на проекти от Фонд „Местни 

инициативи“ в срок до края на месец септември 2018г., да внесе нов 

„Регламент за кандидатстване и финансиране на проектни инициативи от 

фонд „ Местни инициативи“ – Община Червен бряг. 

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ  

СЪВЕТ – ЧЕРВЕН БРЯГ:  

         

 

/инж. Ивайло Иванов/  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЧЕРВЕН БРЯГ 

 

     Препис-извлечение от протокол № 43 

     от заседание на Общински съвет –  

     Червен бряг, проведено на 26.06.2018 г. 

 

Относно:   Предложение относно Кандидатстване на Oбщина Червен 

бряг пред Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 

2020 г., по реда на процедура чрез подбор № BG06RDNP001-7.008 - 

Енергийна ефективност „Реконструкция, ремонт, оборудване и/или 

обзавеждане на общински сгради, в които се предоставят обществени 

услуги, с цел подобряване на тяхната енергийна ефективност“ по подмярка 

7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на 

всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни 

услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програма за развитие 

на селските райони 2014 – 2020 г. 

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

1 против и без въздържали  се от общо 29 гласували общински съветници 

при общ брой 29 на съветниците в Общинския съвет,  прие 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 996 

 

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

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

07-01-195/11.06.2018г. предложение относно Кандидатстване на Oбщина 

Червен бряг пред Програмата за развитие на селските райони за периода 

2014 – 2020 г., по реда на процедура чрез подбор № BG06RDNP001-7.008 - 

Енергийна ефективност „Реконструкция, ремонт, оборудване и/или 

обзавеждане на общински сгради, в които се предоставят обществени 

услуги, с цел подобряване на тяхната енергийна ефективност“ по подмярка 

7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на 

всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни 

услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програма за развитие 

на селските райони 2014 – 2020 г., предложения от всички постоянни 

комисии при Общински съвет Червен бряг от заседания, проведени на 18, 19 

и 20 юни  2018 г., 

Р Е Ш И: 

1. Общинският съвет дава съгласието си за кандидатстване с проекта 

пред Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г., 

по реда на процедура чрез подбор № BG06RDNP001-7.008 - Енергийна 

ефективност „Реконструкция, ремонт, оборудване и/или обзавеждане на 

общински сгради, в които се предоставят обществени услуги, с цел 



подобряване на тяхната енергийна ефективност“ по подмярка 7.2. 

„Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички 

видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и 

обновяване на селата в селските райони“ от Програма за развитие на 

селските райони 2014 – 2020 г.; 

2. Възлага на кмета на Община Червен бряг да предприеме 

необходимите действия; 

3. Включените дейности в проекта, отговарят на приоритетите на 

Общински план за развитие на Община Червен бряг за периода 2014-2020 

г. 

            4. Община Червен бряг се задължава да спазва законодателството в  

областта на държавните помощи при сключване на договор за представяне 

на финансовата помощ за проект: „Въвеждане на мерки за енергийна 

ефективност в сгради на кметства на територията на Община Червен бряг”, 

по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г., 

по реда на процедура чрез подбор № BG06RDNP001-7.008 - Енергийна 

ефективност „Реконструкция, ремонт, оборудване и/или обзавеждане на 

общински сгради, в които се предоставят обществени услуги, с цел 

подобряване на тяхната енергийна ефективност“ по подмярка 7.2. 

„Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички 

видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и 

обновяване на селата в селските райони“ от Програма за развитие на 

селските райони 2014 – 2020 г. 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ  

СЪВЕТ – ЧЕРВЕН БРЯГ:  

         

 

/инж. Ивайло Иванов/  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЧЕРВЕН БРЯГ 

 

     Препис-извлечение от протокол № 43 

     от заседание на Общински съвет –  

     Червен бряг, проведено на 26.06.2018 г. 

 

Относно:  Предложение относно Кандидатстване на Oбщина Червен 

бряг по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 

г., по реда на процедура чрез подбор № BG06RDNP001-7.007 Спорт 

„Изграждане, реконструкция, ремонт, оборудване и/или обзавеждане на 

спортна инфраструктура“ по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, 

подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби 

инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в 

селските райони“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 

2014 – 2020 г. 

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 

№ 997 

 

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

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

07-01-194/11.06.2018г.предложение относно Кандидатстване на Oбщина 

Червен бряг по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 

– 2020 г., по реда на процедура чрез подбор № BG06RDNP001-7.007 Спорт 

„Изграждане, реконструкция, ремонт, оборудване и/или обзавеждане на 

спортна инфраструктура“ по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, 

подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби 

инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в 

селските райони“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 

2014 – 2020 г., предложения от всички постоянни комисии при Общински 

съвет Червен бряг от заседания, проведени на 18, 19 и 20 юни  2018 г., 

 

Р Е Ш И: 

 

          1. Общинският съвет дава съгласието си за кандидатстване с проекта 

по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г., 

по реда на процедура чрез подбор № BG06RDNP001-7.007 Спорт 

„Изграждане, реконструкция, ремонт, оборудване и/или обзавеждане на 

спортна инфраструктура“ по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, 



подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби 

инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в 

селските райони“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 

2014 – 2020 г. 

2. Възлага на кмета на Община Червен бряг да предприеме 

необходимите действия; 

3. Включените дейности в проекта, отговарят на приоритетите на 

Общински план за развитие на Община Червен бряг за периода 2014-2020 

г. 

           4. Община Червен бряг се задължава да спазва законодателството в  

областта на държавните помощи при сключване на договор за представяне 

на финансовата помощ за проект с наименование: „Подобряване на 

спортната инфраструктура на територията на град Червен бряг”, по 

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г., по 

реда на процедура чрез подбор № BG06RDNP001-7.007 Спорт 

„Изграждане, реконструкция, ремонт, оборудване и/или обзавеждане на 

спортна инфраструктура“ по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, 

подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби 

инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в 

селските райони“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 

2014 – 2020 г. 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ  

СЪВЕТ – ЧЕРВЕН БРЯГ:  

         

 

/инж. Ивайло Иванов/  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЧЕРВЕН БРЯГ 

 

     Препис-извлечение от протокол № 43 

     от заседание на Общински съвет –  

     Червен бряг, проведено на 26.06.2018 г. 

 

Относно:  Предложение относно кандидатстване на Oбщина Червен 

бряг по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 

г., по реда на процедура чрез подбор № BG06RDNP001-7.006 – Площи 

„Изграждане и/или обновяване на площи за широко обществено ползване, 

предназначени за трайно задоволяване на обществените потребности от 

общинско значение“ по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, 

подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби 

инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в 

селските райони“ от Програма за развитие на селските райони 2014 – 

2020г. 

Общински съвет Червен бряг   с поименно  гласуване  с 29 гласа ЗА, 

без против и без въздържали  се от общо 29 гласували общински 

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

 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 998 

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

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

193/11.06.2018г. предложение относно  Кандидатстване на Oбщина Червен 

бряг по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 

г., по реда на процедура чрез подбор № BG06RDNP001-7.006 – Площи 

„Изграждане и/или обновяване на площи за широко обществено ползване, 

предназначени за трайно задоволяване на обществените потребности от 

общинско значение“ по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, 

подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби 

инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в 

селските райони“ от Програма за развитие на селските райони 2014 – 2020 

г., предложения от всички постоянни комисии при Общински съвет Червен 

бряг от заседания, проведени на 18, 19 и 20 юни  2018 г., 

 

Р Е Ш И: 
 

        1. Общинският съвет дава съгласието си за кандидатстване с проекта 



по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г., 

по реда на процедура чрез подбор № BG06RDNP001-7.006 – Площи 

„Изграждане и/или обновяване на площи за широко обществено ползване, 

предназначени за трайно задоволяване на обществените потребности от 

общинско значение“ по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, 

подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби 

инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в 

селските райони“ от Програма за развитие на селските райони 2014 – 2020 

г. 

2. Възлага на кмета на Община Червен бряг да предприеме 

необходимите действия; 

3. Включените дейности в проекта, отговарят на приоритетите на 

Общински план за развитие на Община Червен бряг за периода 2014-2020 

г. 

4. Община Червен бряг се задължава да спазва законодателството в 

областта на държавните помощи при сключване на договор за представяне 

на финансовата помощ за проект с наименование: „Подобряване на 

жизнената среда, чрез облагородяване територията на парк Голеж, град 

Червен бряг”- по Програма за развитие на селските райони 2014-2020г., по 

реда на процедура чрез подбор № BG06RDNP001-7.006 – Площи 

„Изграждане и/или обновяване на площи за широко обществено ползване, 

предназначени за трайно задоволяване на обществените потребности от 

общинско значение“ по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, 

подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби 

инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в 

селските райони“ от Програма за развитие на селските райони 2014 – 

2020г. 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ  

СЪВЕТ – ЧЕРВЕН БРЯГ:  

         

 

/инж. Ивайло Иванов/  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЧЕРВЕН БРЯГ 

 

     Препис-извлечение от протокол № 43 

     от заседание на Общински съвет –  

     Червен бряг, проведено на 26.06.2018 г. 

 

Относно:  Предложение относно  заем от Фонд ФЛАГ 
Общински съвет Червен бряг   с поименно  гласуване  със 17 гласа 

ЗА, 2 против и 10 въздържали  се от общо 29 гласували общински 

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

 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 999 

 

Общински съвет Червен бряг на основание  чл.21, ал.1, т.10 ЗМСМА, 

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

197/12.06.2018г. предложение относно  заем от Фонд ФЛАГ, предложения 

от  всички постоянни комисии  и уточнение от  г-н Светослав Георгиев –

заместник кмет на общината  направено на заседания  на Комисията по 

транспорт , законност,  обществен ред, сигурност и граждански права и на  

Комисията по инвестиционна политика, европейски проекти и 

информационни технологии, проведени на 20.06.2018г: в предложението 

думата „краткосрочен“,  навсякъде да се чете „дългосрочен“, 

Р Е Ш И: 

1.Община Червен бряг да сключи договор за кредит с „Фонд за 

органите на местното самоуправление в България - ФЛАГ” ЕАД, по силата 

на който да поеме дългосрочен общински дълг с цел реализацията на 

проект: "Реконструкция, модернизация и въвеждане на мерки за енергийна 

ефективност на " За обект комплекс за култура и изкуство", финансиран от 

Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020, процедура на 

директно предоставяне BG16RFOP001-2.001 „Енергийна ефективност в 

периферните райони“, при следните основни параметри: 

•Максимален размер на дълга – 1 000 000 (един милион); 

•Валута на дълга – лева  

•Вид на дълга – дългосрочен  дълг, поет с договор за общински 

заем;  

-Срок на погасяване – до 18 месеца, считано от датата на подписване 

на договора за кредит, с възможност за предсрочно погасяване изцяло или 

на части, без такса за предсрочно погасяване. 

-Източници за погасяване на главницата – чрез плащанията от  

Управляващия орган съгласно Договор за безвъзмездна финансова помощ 

№ BG16RFOP001-2.001-019-С01  и/или от собствени бюджетни средства. 



•Максимален лихвен процент – шестмесечен EURIBOR плюс 

максимална надбавка от 4.083 % 

•Други такси, наказателни лихви, неустойки и разноски – 

съгласно ценовата политика на Фонд ФЛАГ и Управляващата банка 

•Начин на обезпечение на кредита: 

-Учредяване на залог върху вземанията на Община Червен бряг по 

Договор за безвъзмездна помощ № BG16RFOP001-2.001-019-С01, сключен 

с Управляващия орган на съответната Оперативна програма, постъпващи 

по банкова сметка, вземанията за наличностите по която, настоящи и 

бъдещи, също са обект на особен залог; 

-Учредяване на залог върху настоящи и бъдещи парични вземания, 

представляващи настоящи и бъдещи приходи на община Червен бряг, по 

чл. 45, ал. 1, т. 1, букви от „а“ до „ж“ от Закон за публичните финанси и 

бюджетните взаимоотношения на община Червен бряг по чл. 52, ал. 1, т. 1, 

букви „а“ и „б“ от Закона за публичните финанси, включително и тези, 
постъпващи по банкова сметка, вземанията за наличностите по която, 

настоящи и бъдещи, също са обект на особен залог; 

 

2.Възлага и делегира права на Кмета на Община Червен бряг да 

подготви искането за кредит, да го подаде в офиса на ФОМСБ – ФЛАГ 

ЕАД, да подпише договора за кредит и договорите за залог, както и да 

извърши всички останали необходими правни и фактически действия за 

изпълнение на решението по т. 1.  

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ  

СЪВЕТ – ЧЕРВЕН БРЯГ:  

         

 

/инж. Ивайло Иванов/  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЧЕРВЕН БРЯГ 

 

     Препис-извлечение от протокол № 43 

     от заседание на Общински съвет –  

     Червен бряг, проведено на 26.06.2018 г. 

 

Относно:  Отчет на План за реализиране на Стратегията за 

развитие на образованието в община Червен бряг през 2017 г. и 

приемане на План за реализиране на Стратегията за развитие на 

образованието в община Червен бряг през 2018 г. 

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

1 против и без въздържали  се от общо 29 гласували общински съветници 

при общ брой 29 на съветниците в Общинския съвет,  прие 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 1000 

 

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

от Закона за местното самоуправление и местната администрация, 

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

186/06.06.2018г.  предложение относно  отчет на План за реализиране на 

Стратегията за развитие на образованието в община Червен бряг през 2017 

г. и приемане на План за реализиране на Стратегията за развитие на 

образованието в община Червен бряг през 2018 г. , предложение от 

Комисията по образование, култура и вероизповедания от заседание, 

проведено на 18.06.2018 г 

Р Е Ш И: 

Приема Отчет на План за реализиране на Стратегията за развитие на 

образованието в община Червен бряг през 2017 г. и приема  План за 

реализиране на Стратегията за развитие на образованието в община Червен 

бряг през 2018 г., съгласно приложенията. 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ  

СЪВЕТ – ЧЕРВЕН БРЯГ:  

         

 

/инж. Ивайло Иванов/  

 

 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЧЕРВЕН БРЯГ 

 

     Препис-извлечение от протокол № 43 

     от заседание на Общински съвет –  

     Червен бряг, проведено на 26.06.2018 г. 

 

Относно:  Предложение относно откриване процедура за 

провеждане на конкурс за възлагане управлението на „Многопрофилна 

болница за активно лечение-Червен бряг“ ЕООД. 

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

1 против и без въздържали  се от общо 29 гласували общински съветници 

при общ брой 29 на съветниците в Общинския съвет,  прие 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 1001 

І.Общински съвет Червен бряг във връзка с представеното от Кмета 

на общината  в Общински съвет  с вх. № 07-01-191/07.06.2018г. 

предложение относно откриване процедура за провеждане на конкурс за 

възлагане управлението на „Многопрофилна болница за активно лечение-

Червен бряг“ ЕООД, предложение от комисията по финансово стопанска 

политика, бюджет и общинска собственост и  комисията по  

здравеопазване, младежта и спорта от заседания проведени на 18.06.2018г., 

устно предложение от общински съветник Петко Петков в чл.28 от проекта 

за договор да отпадне ал.2,  

Р Е Ш И: 

1.На основание чл.3 ал.1  от Наредба 9/26.06.2000г. за условията и 

реда за провеждане на конкурси за възлагане управлението на лечебни 

заведения по ЗЛЗ, да бъде проведен конкурс за възлагане на управлението 

на „МБАЛ-Червен бряг“, при следните условия: 

1.Обект на конкурса - управител на "МБАЛ - Червен бряг" ЕООД 

2.Изисквания към кандидатите:  

/1/ Да притежават образователно-квалификационна степен 

"магистър" по медицина, съответно дентална медицина, и с квалификация 

по здравен мениджмънт или лице с образователно-квалификационна 

степен "магистър" по икономика и управление и с придобита 

образователна и/или научна степен, специалност или преминато обучение 

за повишаване на квалификацията по чл. 43 от Закона за висшето 

образование в областта на здравния мениджмънт. 

/2/ Да имат най-малко пет години трудов стаж като лекар, съответно 

лекар по дентална медицина, или икономист; кандидатите, притежаващи 

образователно-квалификационна степен "магистьр" по медицина, 

съответно дентална медицина, да имат придобита специалност.  

/3/ Да не са осъждани на лишаване от свобода за умишлени 

престъпления от общ характер, освен ако са реабилитирани.  



3. Необходими документи: 

 /1/ Заявление за участие в конкурса;  

/2/ Документ за придобито образование, специалност и 

квалификация – нотариално заверени; 

/3/ Свидетелство за съдимост;  

/4/ Документ, удостоверяващ трудовия стаж;  

/5/ Програма за развитието и дейността на лечебното заведение за 

тригодишен период.  

4. Срок за подаване на документи за участие: до 17.00 ч. на 

31.08.2018г. в Центъра за услуги и информация на граждани в сградата на 

Община Червен бряг;  

5. Тема предмет на събеседване: Мястото и ролята на лечебното 

заведение в системата на здравеопазването, повишаване на качеството на 

медицинското обслужване, приоритети за бъдещото развитие.  

Допълнителни въпроси по темата: 

- Характеристики, обуславящи особеното място на лечебното 

заведение в системата на здравеопазването в България; 

- Методи за подобряване на финансовото състояние на лечебното 

заведение; 

- Системи за управление на качеството на лечебното заведение; 

- Органи за управление на лечебното заведение – права и задължения 

- Програма за развитие за тригодишен период на лечебното заведение 

По време на събеседването комисията по провеждане на конкурса има 

право на други допълнителни въпроси от областта на здравния 

мениджмънт и действащата нормативна уредба, прилагани при 

управлението на лечебните заведения. 

6. Дата, час и място на провеждане на конкурса: на 07.09.2018 г. от 

14.00 ч. в Заседателната зала на Община Червен бряг, етаж VI;  

7.Начин на провеждане на конкурса:  

/1/ Проверка на съответствието на представените документи с 

предварително обявените изисквания към кандидатите;  

/2/ Оценка на програмата за развитието и дейността на лечебното 

заведение за тригодишен период; 

/3/ Събеседване с кандидатите. 

2. На основание чл.3 ал.3 от Наредба 9/26.06.2000г. за условията и 

реда за провеждане на конкурси за възлагане управлението на лечебни 

заведения по ЗЛЗ, утвърждава  проект на договор за възлагане на 

управлението на „МБАЛ-Червен бряг“ЕООД съгласно внесеното 

предложение от кмета на общината със следните изменения: 

В чл. 7. (2) Всяка година до 30 март, УПРАВИТЕЛЯТ представя 

пред ДРУЖЕСТВОТО план, в който определя сроковете и начина на 

изпълнение на бизнес-програмата на ДРУЖЕСТВОТО за съответната 

календарна годинада: да отпадне думата „ДРУЖЕСТВОТО“  и да стане 



„ПРИНЦИПАЛА“ 

В чл. 21.(2) УПРАВИТЕЛЯТ има право да работи по специалността 

си – педиатрия в МБАЛ  гр.Червен бряг по клинични пътеки:- да отпадне 

думата „педиатрия“ 

В чл. 23. (1) Месечното възнаграждение на УПРАВИТЕЛЯ е в 

размер на 200% от средната брутна работна заплата за дружеството- да 

стане  300% 

В Чл. 23. (2)Когато дружеството работи на загуба, има 

необслужвани задължения към кредитори или към бюджета или не 

намалява натрупани в предни периоди загуби, месечното възнаграждение 

на УПРАВИТЕЛЯ не може да надвишава 2 /две/ минимални работни 

заплати за страната- да стане  3 (три) минимални работни заплати за 

страната 

В чл.28 отпада ал.2  

3. Назначава комисия за организиране и провеждане на конкурса в 

състав от пет души:  

ПРЕДСЕДАТЕЛ - представител на РЗИ  

СЕКРЕТАР - Николай Недков - Секретар на община Червен бряг  

ЧЛЕНОВЕ: 1) …... – магистър по медицина  

      / ............................... резервен член/ 

2) Даниел Кръстев Иванов  - Общински съветник  

     / Петко Ивайлов Петков- резервен член/  

3) Правоспособен юрист.  

4. Определя възнаграждения на членовете на комисията, както 

следва: Председател -100лв.; Секретар -75лв.; Членове -50лв. 

5. Възлага на кмета на Община Червен бряг, да предприеме 

необходимите действия по публикуване на  решението за обявяване на 

конкурс съгласно т.1  в един централен и в един местен вестник, кабелна 

ТВ, както и на интернет страницата на  Община Червен бряг, най-малко 40 

дни преди крайният срок за подаване на заявленията за участие в конкурса. 

6. Възлага на кмета на община Червен бряг да предприме всички 

необходими действия  по организиране и провеждане  на конкурса по т.1 

от настоящото решение  

 

Приложение: проект на договор за възлагане управлението на 

„МБАЛ – Червен бряг” ЕООД внесен от Кмета на общината 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ  

СЪВЕТ – ЧЕРВЕН БРЯГ:  

         

 

/инж. Ивайло Иванов/  



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЧЕРВЕН БРЯГ 

 

     Препис-извлечение от протокол № 43 

     от заседание на Общински съвет –  

     Червен бряг, проведено на 26.06.2018 г. 

 

Относно:  Предложение относно отпускане финансова помощ на 

граждани  и предложение относно  финансово подпомагане на 

нуждаещите се за извършване на дейности по асистирана репродукция 

при лица с безплодие, лечимо преди всичко с методите на арт. 

Общински съвет Червен бряг прие 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 1002 

 

І.Общински съвет Червен бряг във връзка с внесени молби и 

становища  от Кмета на общината с вх. № 07-01-192/08.06.2018 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 социална политика, трудова заетост и 

етнодемографски въпроси и   Комисията по здравеопазване, младежта и 

спорта от  заседание проведено на 19.06.2018г., 

 
Р Е Ш И: 

 

1.Да не се отпуска  финансова помощ на Г. Н. Н. от гр. Червен бряг 

..поради липса на основание  по раздел I, чл.1, ал.2, т.2 от Критериите за 

отпускане на еднократна финансова помощ. 

         2.Да  се отпусне  финансова помощ в размер на 72 лв. на Д. М. И. от с. 

Сухаче, …на основание по  раздел III от Критериите  за отпускане на 

еднократна финансова помощ. 

3. Да   се отпусне  финансова помощ в размер на 100лв.  на Л.П. М.  

от с. Рупци , …. 

         4. Да не  се отпуска финансова помощ  на  З. И. М.    от гр.Койнаре, 

…поради липса на основание  по раздел III, чл.5, ал.2,т.4 от Критериите  за 

отпускане на еднократна финансова помощ. 

        5. Да  се отпусне  финансова помощ  в размер на 200 лв. на В. Б. В. 

от гр. Червен бряг, …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 100 лв. на  Б. А. Р. 

от  с. Радомирци, …на основание  по раздел III от Критериите  за 

отпускане на еднократна финансова помощ. 



  7. Да   се отпусне финансова помощ в размер на 100 лв.  на  Р. Д. Д. 

от с. Рупци, …на основание  по раздел III от Критериите  за отпускане на 

еднократна финансова помощ. 

        8. Да се отпусне  финансова помощ в размер на 400 лв. на Ц. Ц. Т. 

от гр. Червен бряг, …на основание по раздел III, чл.3, т.1  от Критериите  

за отпускане на еднократна финансова помощ. 

 9. Да не  се отпуска  финансова помощ  на  П. Й. Н.  от  с. Чомаковци 

….поради липса на основание  по раздел III, чл.5, ал.2, т.4 от Критериите  

за отпускане на еднократна финансова помощ. 

 10. Да се отпусне финансова помощ в размер на 200 лв. на Т. И. Т. от 

гр.Червен бряг , …на основание по раздел III от Критериите  за отпускане 

на еднократна финансова помощ. 

 11. Да не се отпуска  финансова помощ   на  А. Б. В.П. от с. 

Чомаковци, …., поради липса на основание  по раздел III  от Критериите  

за отпускане на еднократна финансова помощ. 

  12. Да  се отпусне  финансова помощ в размер на 100 лв.  на  Р. Х. 

М. от с. Лепица, …на основание  по раздел III от Критериите  за отпускане 

на еднократна финансова помощ. 

ІІ. Общински съвет Червен бряг на основание чл.27 и  чл.30 от 

Критериите за финансово подпомагане на нуждаещите се за извършване на 

дейности по асистирана репродукция при лица с безплодие, лечимо преди 

всичко с методите на арт, предложение от Комисията по здравеопазване, 

младежта и спорта от заседание проведено на 19.06.2018г., 

 Р Е Ш И: 

1. Одобрява да се отпуснат  до 1500 лв. на заявител по преписка с вх. 

№ 044-Т-113/21.05.2018 г. в деловодната система на Община 

Червен бряг. 

2. Задължава Кмета на  община Червен бряг да информира 

Комисията по здравеопазване, младежта и спорта за постъпили искания за  

разходване на средства по съответните преписки на основание  чл.18, т.2 и 

т.3 от Критериите за финансово подпомагане на нуждаещите се за 

извършване на дейности по асистирана репродукция при лица с безплодие, 

лечимо преди всичко с методите на арт. 

 

По т.І решението е прието 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 

По т.ІІ решението е прието 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 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ  

СЪВЕТ – ЧЕРВЕН БРЯГ:  

       /инж. Ивайло Иванов/  



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЧЕРВЕН БРЯГ 

 

     Препис-извлечение от протокол № 43 

     от заседание на Общински съвет –  

     Червен бряг, проведено на 26.06.2018 г. 

 

Относно:  Предложение относно приемане на схеми на местата за 

открита търговия на панаир 2018 година. 

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

2 против и без въздържали  се от общо 29 гласували общински съветници 

при общ брой 29 на съветниците в Общинския съвет,  прие 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 1003 

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

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

181/06.06.2018г.  предложение относно приемане на схеми на местата за 

открита търговия на панаир 2018 година, предложение от Комисията по 

финансово  стопанска политика, бюджет и общинска собственост от 

заседание, проведено на 18.06.2018г. и предложение от  Комисията по 

устройство на територията, благоустрояване, комунални дейности и  

екология от заседание проведено на 19.06.2018г.,  

Р Е Ш И: 

1. Приема схеми № 1, № 2, № 3, пресъгласувани от Главен архитект 

на община Червен бряг на местата за открита търговия за времето 

на панаира на гр. Червен бряг през септември 2018 г. 

1.1. Приема Схема № 4 - Градска градина  предвидена за 

детски атракционни /памук, царевица, пуканки/. 

1.2. Приема Схема № 5 – В случаи, че стартира ремонта на 

пазара, атракционните / стрелбища/ да бъдат разположени на 

площад „Марко Ненков”, съгласно схемата. 

2. Стартиране на процедурата по прием на заявления за местата за 

търговия да започне от 01.07.2018 г. 

3. Определя такса в размер на 2,40 лв. за  кв.м./ден .При закупуване 

на повече от 5 места, отстъпка до 20% от цената. 
 

Приложение: Копие на Схема № 1, Схема № 2, Схема № 3, Схема № 4 и Схема 

№ 5. 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ  

СЪВЕТ – ЧЕРВЕН БРЯГ:  

         

/инж. Ивайло Иванов/  



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЧЕРВЕН БРЯГ 

 

     Препис-извлечение от протокол № 43 

     от заседание на Общински съвет –  

     Червен бряг, проведено на 26.06.2018 г. 

 

Относно:  Предложение относно  започване на процедура за 

безвъзмездно прехвърляне на собственост върху имоти - частна държавна 

собственост в полза на община Червен бряг. 

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

1 против и без въздържали  се от общо 29 гласували общински съветници 

при общ брой 29 на съветниците в Общинския съвет,  прие 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 1004 

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

ЗМСМА, чл. 8, ал. 1 от ЗОС, във връзка с чл. 54 от ЗДС, представеното от 

Кмета на общината  в Общински съвет  с вх. № 07-01-189/06.06.2018г. 

предложение относно  започване на процедура за безвъзмездно 

прехвърляне на собственост върху имоти - частна държавна собственост в 

полза на община Червен бряг, предложение от Комисията по финансово  

стопанска политика, бюджет и общинска собственост от заседание, 

проведено на 18.06.2018г. 

Р Е Ш И: 

I. Общински съвет -  Червен бряг, дава съгласие за започване на 

процедура за безвъзмездно прехвърляне на собственост върху имоти - 

частна държавна собственост в полза на община Червен бряг във връзка с 

разширяване на гробищни паркове на територията на общината, съгласно 

разработените ПУП-ве. 

 II. Упълномощава Кмета на Община Червен бряг да отправи 

мотивирано искане за стартиране на процедурата до Областния управител 

на гр. Плевен, за безвъзмездно придобиване на имотите държавна 

собственост, попадащи в обхвата на ПУП-ве, във връзка с разширение на 

гробищните паркове. 

            

Приложени копия на:  1 бр. мотивирано искане на Кмета на Община 

Червен бряг до Областния управител на гр. Плевен; 

приложение 1 - таблица на държавни имоти по землища на 

територията на Община Червен бряг. 
 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ  

СЪВЕТ – ЧЕРВЕН БРЯГ:  

         /инж. Ивайло Иванов/  



 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЧЕРВЕН БРЯГ 

 

     Препис-извлечение от протокол № 43 

     от заседание на Общински съвет –  

     Червен бряг, проведено на 26.06.2018 г. 

 

Относно:  Предложение относно отдаване под наем на общински 

недвижим имот, представляващ помещение /48,09 % идеална част от 

фурна/, с площ 78,00 кв. м., предназначено за хранителен магазин и 

кафе, находящо се в кв. 33, парцел I-477, с. Глава. 

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

без против и 1 въздържал  се от общо 29 гласували общински съветници 

при общ брой 29 на съветниците в Общинския съвет,  прие 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 1005 

 

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

ЗМСМА, чл. 14, ал.1 от ЗОС и чл. 18, ал. 1 и ал. 2 от НРПУРОИ, 

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

184/06.06.2018г.  предложение относно отдаване под наем на общински 

недвижим имот, представляващ помещение /48,09 % идеална част от 

фурна/, с площ 78,00 кв. м., предназначено за хранителен магазин и кафе, 

находящо се в кв. 33, парцел I-477, с. Глава, предложение от Комисията по 

финансово  стопанска политика, бюджет и общинска собственост от 

заседание, проведено на 18.06.2018г. 

Р Е Ш И: 

I. 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 общински недвижим имот, представляващ 

помещение /48,09 % идеална част от фурна/, с площ 78,00 кв. м., 

предназначено за хранителен магазин и кафе, находящо се в кв. 33, парцел 

I-477, с. Глава, за срок от 5 години. 

Определя начална тръжна месечна цена не по-малка от 150,00 /сто и 

петдесет/ лева на месец без ДДС, съгласно Приложение № 7 към Раздел XI, 

Базисни наемни цени за друг вид обекти и  Приложение № 7 към Раздел 

XI, т. 2 от Наредба за определянето и администратирането на местните 

такси и цени на услуги на територията на община Червен бряг и депозит за 

участие в размер на 270,00 /двеста и седемдесет/ лева. 

II. Утвърждава комисия за организация, подготовка и провеждане на 

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



правоспособен юрист, 1/един/ общински съветник, 1 /един/ представител 

на отдел ,,ОбС и СД‘‘ и кмет на населеното място. 

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

представител на отдел ,,ОбС и СД‘‘ и резерва на кмет. 

III. Възлага на Кмета на Община Червен бряг цялостната 

организация по подготовката и провеждането на процедурите по отдаване 

под наем и сключване на договор със спечелилия участник. 

ІV.В изпълнение на т.ІІ  с явно гласуване с вдигане на ръка  с 24 

гласа ЗА, без против и без въздържали  се от общо 24 гласували общински 

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

за участие в комисията      общински съветник Радко Стефанов Георгиев, за 

резервен член  Николай Петров Димитров  и Николай Георгиев Мишовски  

за  резервен на мястото на кмета на населеното място.   

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ  

СЪВЕТ – ЧЕРВЕН БРЯГ:  

         

 

/инж. Ивайло Иванов/  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЧЕРВЕН БРЯГ 

 

     Препис-извлечение от протокол № 43 

     от заседание на Общински съвет –  

     Червен бряг, проведено на 26.06.2018 г. 

 

Относно:  Предложение относно отдаване под наем на общински 

недвижими имоти, находящи се в с. Глава и с. Рупци- част от автоспирка 

и площадка с. Глава и  част от ученически стол с. Рупци. 

Общински съвет Червен бряг   с поименно  гласуване  с 29 гласа ЗА, 

без против и без въздържали  се от общо 29 гласували общински 

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

 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 1006 

Общински съвет Червен бряг на основание  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-

183/06.06.2018г. предложение относно отдаване под наем на общински 

недвижими имоти, находящи се в с. Глава и с. Рупци- част от автоспирка и 

площадка с. Глава и  част от ученически стол с. Рупци, предложение от 

Комисията по финансово  стопанска политика, бюджет и общинска 

собственост от заседание, проведено на 18.06.2018г., 

Р Е Ш И: 

I. Да се проведе публичен търг с тайно наддаване, съгласно чл. 65 от 

Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско 

имущество, за отдаване под наем за всеки от обектите, както следва: 

1. Общински недвижим имот, представляващ помещение – част от 

автоспирка с площ 30.00 кв. м., предназначено за офис, находящ се в с. 

Глава, кв. 53, за срок от 5 /пет/ години. 

Определя начална тръжна месечна цена не по-малка от 84.00 

/осемдесет и четири/ лева на месец без ДДС и депозит за участие 100.00 /сто/ 

лева. 

2. Общински недвижим имот, представляващ площадка за поставяне на 

павилион с площ 10.00 кв. м., предназначено за продажба на закуски, 

находящ се в двора на ОУ „Христо Ботев“, с. Глава, парцел II-375, кв. 

28, за срок от 5 /пет/ години. 

Определя начална тръжна месечна цена не по-малка от 28.00 /двадесет 

и осем/ лева на месец без ДДС и депозит за участие 34.00 /тридесет и четири/ 

лева. 

3. Общински недвижим имот, представляващ помещение – част от 

ученически стол с площ 50.00 кв. м., предназначено за производство на 



закуски и обществено хранене, находящ се в ОУ „Христо Ботев“, с. 

Рупци, парцел II-143, кв. 1, за срок от 3 /три/ години. 

Определя начална тръжна месечна цена не по-малка от 140.00 /сто и 

четиридесет/ лева на месец без ДДС и депозит за участие 168.00 /сто 

шестдесет и осем/ лева. 

II. Утвърждава комисия за организация, подготовка и провеждане на 

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

правоспособен юрист, 1/един/ общински съветник, 1 /един/ представител на 

отдел ,,ОбС и СД‘‘ и Кметовете на с. Глава и с. Рупци. 

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

юрист и представител на отдел ,,ОбС и СД‘‘ и резерви на местата на 

кметовете на населените места. 

III. Възлага на Кмета на Община Червен бряг цялостната организация 

по подготовката и провеждането на процедурите за отдаване под наем и 

сключване на договор със спечелилия участник. 

ІV.В изпълнение на т.ІІ  с явно гласуване с вдигане на ръка  с 23 

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

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

за участие в комисията    общински съветник Атанас Цветанов Атанасов, 

за резервен член  Радко Стефанов Георгиев и Николай Георгиев Мишовски 

за  резервен член  на мястото на кметовете на населените места.   

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ  

СЪВЕТ – ЧЕРВЕН БРЯГ:  

         

 

/инж. Ивайло Иванов/  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЧЕРВЕН БРЯГ 

 

     Препис-извлечение от протокол № 43 

     от заседание на Общински съвет –  

     Червен бряг, проведено на 26.06.2018 г. 

 

Относно:  Предложение относно отдаване под наем на общински 

недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ 

помещение № 4 - обща площ 20,00 кв.м. находящ се на I етаж в жилищна 

сграда със застроена площ 100 кв.м., в кв. 9, гр. Червен бряг, съгласно АОС 

249/08.10.2001 год., за нуждите на ПП ,, ВМРО - БНД‘‘ гр. Червен бряг. 

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 

№ 1007 

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

ЗМСМА, чл. 31  от Закона за политическите партии  и  чл. 14, ал.4  от ЗОС, 

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

182/06.06.2018г. предложение относно отдаване под наем на общински 

недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ 

помещение № 4 - обща площ 20,00 кв.м. находящ се на I етаж в жилищна 

сграда със застроена площ 100 кв.м., в кв. 9, гр. Червен бряг, съгласно АОС 

249/08.10.2001 год., за нуждите на ПП ,, ВМРО - БНД‘‘ гр. Червен бряг, 

предложение от Комисията по финансово  стопанска политика, бюджет и 

общинска собственост от заседание, проведено на 18.06.2018г., 

Р Е Ш И: 

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

ПП ,, ВМРО - БНД‘‘ гр. Червен бряг за общински недвижим имот 

представляващ помещение № 4 - обща площ 20,00 кв.м. находящ се на I 

етаж в жилищна сграда със застроена площ 100 кв.м., в кв. 9, гр. Червен 

бряг, съгласно АОС 249/08.10.2001 год., за срок до изтичане на мандата на 

44 – то Народно събрание. 

 II.Определя месечна наемна цена в размер на 10,00 лева /десет/ без 

ДДС,  съгласно приложение № 7 към Раздел XI, III ,,Наемна цена за 

помещения‘‘ от ,,Наредба за определянето и администратирането на 

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

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

наем за срок до изтичане на мандата на 44 – то Народно събрание. 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ  

СЪВЕТ – ЧЕРВЕН БРЯГ:  

        /инж. Ивайло Иванов/  



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЧЕРВЕН БРЯГ 

 

     Препис-извлечение от протокол № 43 

     от заседание на Общински съвет –  

     Червен бряг, проведено на 26.06.2018 г. 

 

Относно:  Предложение относно допълване на годишната 

програма за управление и разпореждане с имот - общинска собственост 

в Община Червен бряг през 2018 година, приемане на пазарна оценка и 

продажба на недвижим имот - частна общинска собственост, находящ 

се в с. Лепица. 

Общински съвет Червен бряг   с поименно  гласуване  с 29 гласа ЗА, 

без против и без въздържали  се от общо 29 гласували общински 

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

 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 1008 

 

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

ЗМСМА, чл. 8, ал. 9 и чл. 35, ал. 1 от ЗОС, чл. 4, ал. 1 и чл. 46, ал. 1 и ал. 2 

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

вх. № 07-01-188/06.06.2018г. предложение относно допълване на 

годишната програма за управление и разпореждане с имот - общинска 

собственост в Община Червен бряг през 2018 година, приемане на пазарна 

оценка и продажба на недвижим имот - частна общинска собственост, 

находящ се в с. Лепица, предложение от Комисията по финансово  

стопанска политика, бюджет и общинска собственост от заседание, 

проведено на 18.06.2018г., 

Р Е Ш И: 

1. Допълва годишната програма за управление и разпореждане с имот – 

общинска собственост в Община Червен бряг през 2018 г., с УПИ VІІ-

177, кв. 80 по ПРЗ на с. Лепица, с площ 760,00 кв. м., АОС № 

5/23.11.1993 г. 

2. Дава съгласие да бъде извършена продажба на недвижим имот - 

частна общинска собственост, представляващ УПИ VІІ-177, кв. 80 по ПРЗ 

на с. Лепица, с площ 760,00 кв. м., АОС № 5/23.11.1993 г. 

3. Приема пазарна оценка за продажба на недвижим имот - частна 

общинска собственост, представляващ УПИ VІІ-177, кв. 80 по ПРЗ на с. 

Лепица, с площ 760,00 кв. м., АОС № 5/23.11.1993 г. в размер 1 800,00 

/хиляда и осемстотин/ лева без ДДС. 

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

Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско 

имущество за покупко-продажба на недвижим имот - частна общинска 



собственост, представляващ УПИ VІІ-177, кв. 80 по ПРЗ на с. Лепица, с 

площ 760,00 кв. м., АОС № 5/23.11.1993 г., с начална тръжна продажна цена 

не по-ниска от 1 800,00 /хиляда и осемстотин/ лева без ДДС и депозит за 

участие в размер на 180,00 /сто и осемдесет/ лева. 

5. Утвърждава комисия за организация, подготовка и провеждане на 

процедурата 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. 

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

подготовката, провеждането на процедурата и подписването на договор за 

продажба по реда от НРПУРОИ.  

7.В изпълнение на т.5  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,  определя 

за участие в комисията  общински съветници Атанас Цветанов Атанасов, 

Радко Стефанов Георгиев, Цветомил Симеонов Кръстев и Петьо 

Веселинов Костов,  за резервни членове  Николай Петров Димитров и Петя 

Владимирова Димитрова, и  Николай Георгиев Мишовски за  резервен на 

мястото на кмета на населеното място 

    

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ  

СЪВЕТ – ЧЕРВЕН БРЯГ:  

         

 

/инж. Ивайло Иванов/  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЧЕРВЕН БРЯГ 

 

     Препис-извлечение от протокол № 43 

     от заседание на Общински съвет –  

     Червен бряг, проведено на 26.06.2018 г. 

 

Относно:  Предложение относно   процедура по обезщетяване на 

собствениците на имоти, във връзка с приетия ПУП с Решение № 

796/24.11.2017 г. на Общински съвет – гр. Червен бряг. 
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 

№ 1009 

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

ЗМСМА, глава III от ЗОС,  представеното от Кмета на общината  в 

Общински съвет  с вх. № 07-01-190/06.06.2018г. предложение относно   

процедура по обезщетяване на собствениците на имоти, във връзка с 

приетия ПУП с Решение № 796/24.11.2017 г. на Общински съвет – гр. 

Червен бряг, предложение от Комисията по финансово  стопанска 

политика, бюджет и общинска собственост от заседание, проведено на 

18.06.2018г., 

Р Е Ш И: 

I. Общински съвет – гр. Червен бряг дава съгласие да бъдат обезщетени 

собствениците на имоти, засегнати от приетия ПУП с Решение № 

796/24.11.2017 г. на Общински съвет – гр. Червен бряг, касаещ Обходен 

път: ул. „П. Р. Славейков“ -  ул. „В. Левски“ - бул. „Европа. 

II. Приема пазарни оценки за отчуждаване на части от имоти с обща площ 

2 333.00 кв. м., описани в Приложение № 1, на обща стойност от 24 340.00 

лева /двадесет и четири хиляди триста и четиридесет/. 

III. Възлага на Кмета на Община Червен бряг да проведе среща и 

разговори, като предложи на собствениците, Община Червен бряг да 

закупи засегнатите площи по цени, определени в Приложение № 1. 

IV. На ДП „НКЖИ“ да бъде предложена замяна с имоти общинска 

собственост. 

V. При несъгласие от страна на собствениците на имотите Кмета на 

Община Червен бряг да проведе всички процедури по отчуждаването им, 

съгласно Закона за общинска собственост. 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ  

СЪВЕТ – ЧЕРВЕН БРЯГ:  

         

/инж. Ивайло Иванов/  



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЧЕРВЕН БРЯГ 

 

     Препис-извлечение от протокол № 43 

     от заседание на Общински съвет –  

     Червен бряг, проведено на 26.06.2018 г. 

 

Относно:  Предложение относно  отдаване под наем на общински 

недвижим имот, представляващ площадка за поставяне на павилион, 

предназначен за продажба на хранителни стоки, с площ 60.00 кв. м., 

находящ се в УПИ VI, кв. 40 по ПРЗ на с. Горник. 

Общински съвет Червен бряг   с поименно  гласуване  с 29 гласа ЗА, 

без против и без въздържали  се от общо 29 гласували общински 

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

 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 1010 

 

Общински съвет Червен бряг на основание  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-

196/11.06.2018г. предложение относно  отдаване под наем на общински 

недвижим имот, представляващ площадка за поставяне на павилион, 

предназначен за продажба на хранителни стоки, с площ 60.00 кв. м., 

находящ се в УПИ VI, кв. 40 по ПРЗ на с. Горник, предложение от 

Комисията по финансово  стопанска политика, бюджет и общинска 

собственост от заседание, проведено на 18.06.2018г. 

 

Р Е Ш И: 

 

I. Да се проведе публичен търг с тайно наддаване, съгласно чл. 65 от 

Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско 

имущество за отдаване под наем на общински недвижим имот, 

представляващ площадка за поставяне на павилион, предназначен за 

продажба на хранителни стоки, с площ 60.00 кв. м., находящ се в УПИ VI, 

кв. 40 по ПРЗ на с. Горник, за срок от 5 години. 

Определя начална тръжна месечна цена не по-малка от 117,00 /сто и 

седемнадесет/ лева на месец без ДДС и депозит за участие 140,00 /сто и 

четиридесет/ лева. 

II. Утвърждава комисия за организация, подготовка и провеждане на 

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

правоспособен юрист, 1/един/ общински съветник, 1 /един/ представител 

на отдел ,,ОбС и СД‘‘ и Кмет на населеното място. 



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

представител на отдел ,,ОбС и СД‘‘ и резерва на кмета на населеното 

място. 

III. Възлага на Кмета на Община Червен бряг цялостната 

организация по подготовката и провеждането на процедурата по отдаване 

под наем и сключване на договор със спечелилия участник. 

ІV.В изпълнение на т.ІІ  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,  определя 

за участие в комисията  общински съветник Радко Стефанов Георгиев, за 

резервен член  Николай Петров Димитров  и Николай Георгиев Мишовски 

за  резервен на мястото на кмета на населеното място.   

 

    

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ  

СЪВЕТ – ЧЕРВЕН БРЯГ:  

         

 

/инж. Ивайло Иванов/  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЧЕРВЕН БРЯГ 

 

     Препис-извлечение от протокол № 43 

     от заседание на Общински съвет –  

     Червен бряг, проведено на 26.06.2018 г. 

 

Относно:  Предложение относно одобряване на: 

 Частично изменение на Подробен устройствен план – Специализиран 

подробен устройствен план /СПУП/ за установяване на временен режим за 

възстановяване и рекултивация в част от кв.41, кв.43 кв. 44 и кв.32 по ПРЗ 

на гр.Червен бряг и в поземлени имоти в кадастрални райони: 171, 172, 

173, 174, 176, 177, 645, 683 извън урбанизираната територия по КК и КР на 

гр.Червен бряг 

 -териториален обхват-засегнати от свлачището 4 бр. квартали от 

урбанизираната територия и 8 бр. засегнати кадастрални райони извън 

урбанизираната територия на града 

 -СПУП-ПЗ /Специализиран подробен устройствен план - План за 

застрояване/ за установяване на временен режим за възстановяване и 

рекултивация, придружен с Решение №ПН102-ОС/2018 г. по оценка за 

съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни 

предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони от 

РИОСВ-Плевен. 

 Възложител: Община Червен бряг, ул.“Антим I“ №1, представлявана 

от Кмета на Общината инж.Данаил Вълов 

 

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

1  против и без въздържали  се от общо 29 гласували общински съветници 

при общ брой 29 на съветниците в Общинския съвет,  прие 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 1011 

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

Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА), 

изискванията за изменения на действащи устройствени планове записани 

по чл.134, ал.2, т.3 от ЗУТ; съгласно условията на чл.129, ал.1 от ЗУТ и при 

наличие на 12 броя предварителни договори за учредяване право на строеж 

в засегнати имоти, съгласно представеното от Кмета на общината  в 

Общински съвет  с вх. № 07-01-199/19.06.2018г.  предложение относно 

ОДОБРЯВАНЕ НА: 

 Частично изменение на Подробен устройствен план – Специализиран 

подробен устройствен план /СПУП/ за установяване на временен режим за 

възстановяване и рекултивация в част от кв.41, кв.43 кв. 44 и кв.32 по ПРЗ 

на гр.Червен бряг и в поземлени имоти в кадастрални райони: 171, 172, 



173, 174, 176, 177, 645, 683 извън урбанизираната територия по КК и КР на 

гр.Червен бряг 

 -териториален обхват-засегнати от свлачището 4 бр. квартали от 

урбанизираната територия и 8 бр. засегнати кадастрални райони извън 

урбанизираната територия на града 

 -СПУП-ПЗ /Специализиран подробен устройствен план - План за 

застрояване/ за установяване на временен режим за възстановяване и 

рекултивация, придружен с Решение №ПН102-ОС/2018 г. по оценка за 

съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни 

предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони от 

РИОСВ-Плевен. 

 Възложител: Община Червен бряг, ул.“Антим I“ №1, представлявана 

от Кмета на Общината инж.Данаил Вълов и предложение от Комисията по 

устройство на територията, благоустрояване, комунални дейности и 

екологияот заседание, проведено на 19.06.2018г. 

Р Е Ш И: 

 ОДОБРЯВА: 

Частично изменение на Подробен устройствен план – Специализиран 

подробен устройствен план /СПУП/ за установяване на временен режим за 

възстановяване и рекултивация в част от кв.41, кв.43 кв. 44 и кв.32 по ПРЗ 

на гр.Червен бряг и в поземлени имоти в кадастрални райони: 171, 172, 

173, 174, 176, 177, 645, 683 извън урбанизираната територия по КК и КР на 

гр.Червен бряг 

 -териториален обхват-засегнати от свлачището 4 бр. квартали от 

урбанизираната територия и 8 бр. засегнати кадастрални райони извън 

урбанизираната територия на града 

 -СПУП-ПЗ /Специализиран подробен устройствен план - План за 

застрояване/ за установяване на временен режим за възстановяване и 

рекултивация 

 Решението на Общински съвет за одобряване на плана да се 

обнародва в Държавен вестник в седем дневен срок от датата на 

заседанието на Общински съвет. 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ  

СЪВЕТ – ЧЕРВЕН БРЯГ:  

         

 

/инж. Ивайло Иванов/  

 

 

 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЧЕРВЕН БРЯГ 

 

     Препис-извлечение от протокол № 43 

     от заседание на Общински съвет –  

     Червен бряг, проведено на 26.06.2018 г. 

 

Относно: Предложение относно отпускане средства на 

„Многопрофилна болница за активно лечение Червен бряг“ ЕООД за 

закупуване на нова рентгенова тръба, необходима за работата на  скенер. 

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 

№ 1012 

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

чл.21, ал.1, т.6, т.23 от Закона за местното самоуправление и местната 

администрация, при спазване изискванията на чл.14 от Наредба за 

условията и реда при които Община Червен бряг упражнява правата си на 

собственик върху общинската част от капитала на търговските дружества , 

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

201/25.06.2018г. предложение относно отпускане средства на 

„Многопрофилна болница за активно лечение Червен бряг“ ЕООД за 

закупуване на нова рентгенова тръба, необходима за работата на  скенер,  

Р Е Ш И: 

1. Дава съгласие Община Червен бряг да предостави възмездна 

финансова помощ, при която не се дължи лихва в полза на общинско 

дружество „МБАЛ – Червен бряг“ ЕООД в размер на 78 000.00 лв. за 

закупуване на нова рентгенова тръба, необходима за работа на скенер. 

2. Задължава прокуриста /търговския управител/ да представи 

доказателства за извършения целеви разход. 

3. Определя срок за възстановяване на отпуснатата възмездна 

финансова помощ, при която не се дължи лихва – до 31.12.2018г. 

4. Възлага на Кмета на община Червен бряг да извърши актуализация 

на бюджета за 2018г. както следва: 
1. Променя плана на приходите по бюджета на гр.Червен бряг за 2018г., както 

следва: 

1.1 ФИНАНСИРАНЕ НА БЮДЖЕТНОТО САЛДО 
а/ Предоставена възмездна финансова помощ /нето/                       било     става   разлика 

§7201 „Предоставени средства по възмездна финансова помощ“    -46780   -124780   -78000 

§7202 „Възстановени суми по възмездна финансова помощ“           +20000   +98000   +78000 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ  

СЪВЕТ – ЧЕРВЕН БРЯГ:  

         /инж. Ивайло Иванов/  


