
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЧЕРВЕН БРЯГ 

 

     Препис-извлечение от протокол № 44  

     от заседание на Общински съвет –  

     Червен бряг, проведено на 30.07.2018 г. 

 

Относно:  Пряко предаване  на заседанието на            

Общинския съвет  по местния радиовъзел 

 

Общинският съвет Червен бряг, с явно 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 

 

РЕШЕНИЕ 

№ 1013 

 

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  30.07. 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 № 44  

     от заседание на Общински съвет –  

     Червен бряг, проведено на 30.07.2018 г. 

 

Относно:  Заснемане и излъчване на заседанието на Общинския съвет по КТ 

“ЕТА” 

 

Общински  съвет Червен бряг с явно 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  

 

РЕШЕНИЕ 

№ 1014 

 

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  30.07.2018 година  да се заснеме 

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

следващия ден и повторение  на 4 август   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 № 44  

     от заседание на Общински съвет –  

     Червен бряг, проведено на 30.07.2018 г. 

 

Относно:  Отчет на Общинските търговски дружества за шестмесечието на 2018 

година. 
Общински съвет Червен бряг прие 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 1015 

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

от управителите на общинските дружества  с вх. № 038-01-12/09.07.2018г. отчети за 

дейността за  първо шестмесечие на 2018 година; предложение от Комисията по 

финансово стопанска политика, бюджет и общинска собственост от заседание, 

проведено на 20.07.2018г. и предложение от Комисията по здравеопазване, младежта и 

спорта от заседание проведено на 23.07.2018г.,  

 Р Е Ш И: 

І.За “МБАЛ Червен бряг” ЕООД:  

Приема  отчета за дейността на „МБАЛ Червен бряг“ ЕООД, за  първо 

шестмесечие на 2018 година, съгласно приложенията. 

ІІ. За „Медицински център““ ЕООД: 

1.Приема  отчета за дейността на „Медицински център“ ЕООД, гр. Червен бряг 

за  първо шестмесечие на 2018 година, съгласно приложенията. да вземе следното 

решение: 

2.Възлага на Управителя на  „Медицински център“ ЕООД, гр. Червен бряг  в 

срок до 15.08.2018 година, да представи в Общинския съвет  справка за 

пациенто потока за последното тримесечие и вътрешни правила за формиране на 

работната заплата 

ІІІ. За „Хърхов“ ЕООД 
Приема  отчета за дейността на „Хърхов“ ЕООД гр. Червен бряг за  първо 

шестмесечие на 2018 година, съгласно приложенията. 

 

По т.І. решението е прието с   поименно   гласуване, с 22 гласа ЗА, 1 против и 5 

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

съветниците в Общинския съвет 

По т.ІІ.1 решението е прието 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 

По т.ІІ.2 решението е прието 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 

По т.ІІІ решението е прието 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 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ  

СЪВЕТ – ЧЕРВЕН БРЯГ:  

         

/инж. Ивайло Иванов/  



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЧЕРВЕН БРЯГ 

 

     Препис-извлечение от протокол № 44  

     от заседание на Общински съвет –  

     Червен бряг, проведено на 30.07.2018 г. 

 

Относно:  Предложение относно  закупуване на медицинска техника 

необходима на дружество „МБАЛ Червен бряг“ ЕООД. 
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 

№ 1016 

 

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

спазване изискванията на чл. 14 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 представеното от Кмета на общината  в Общински съвет  с вх. 

№ 07-01-222/10.07.2018г.  предложение относно  закупуване на медицинска техника 

необходима на дружество „МБАЛ Червен бряг“ ЕООД, предложение от Комисията по 

финансово стопанска политика, бюджет и общинска собственост от заседание, 

проведено на 20.07.2018г. и предложение от Комисията по здравеопазване, младежта и 

спорта от заседание проведено на 23.07.2018г.,  

Р Е Ш И: 

I. Общински съвет - гр. Червен бряг дава съгласие сумата от 78 000,00 лв. 

гласувана с решение  № 1012/26.06.2018г., да бъде изразходвана за закупуване на друга 

медицинска техника необходима на дружество „МБАЛ – Червен бряг” ЕООД, както 

следва: 

1. Високо прецизен перфузор                 – 1400,00 лв. 

2. Високо качествен монитор                 – 2100,00 лв. 

3. Холтер                                                   - 2650,00 лв. 

4. ЕКГ 3 канален                                       - 1500,00 лв. 

5. Тръба за томограф                              - 29400,00 лв. 

6. Хирургически  инструменти АГО      - 5000,00 лв. 

7. Дигитализация                                    - 16 929,00 лв. 

8. Хирургически инструменти ХО          - 6200,00 лв. 

Общо: сумата в размер на  65 179,00/шестдесет  и пет хиляди сто седемдесет и 

девет лева/ без ДДС, а с ДДС 78 214,80/седемдесет и осем хиляди двеста и 

четиринадесет лева и осемдесет стотинки/.        

            II. Възлага на Управителя на дружеството „МБАЛ – Червен бряг” ЕООД, 

цялостната организация по подготовката за закупуването на техниката. 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ  

СЪВЕТ – ЧЕРВЕН БРЯГ:  

         

 

/инж. Ивайло Иванов/  

 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЧЕРВЕН БРЯГ 

 

     Препис-извлечение от протокол № 44  

     от заседание на Общински съвет –  

     Червен бряг, проведено на 30.07.2018 г. 

 

Относно:  Информация за дейността на Общинска служба по „Земеделие”, 

гр.Червен бряг от 01.07.2017 г. до 30.06.2018г. 

 

Общински съвет Червен бряг   с явно  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 

№ 1017 

 

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 Началника на 

Общинска служба «Земеделие» с вх. № 096-00-1(1)/10.07.2018 г. информация за 

дейността на Общинска служба по „Земеделие”, гр.Червен бряг от 01.07.2017 г. до 

30.06.2018г.; Предложение от Комисията по земеделие, гори и водно стопанство от 

заседание, проведено на 20.07.2018г., 

Р Е Ш И: 

Приема информация за дейността на Общинска служба по „Земеделие”, 

гр.Червен бряг от 01.07.2017 г. до 30.06.2018г., съгласно приложението. 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ  

СЪВЕТ – ЧЕРВЕН БРЯГ:  

         

 

/инж. Ивайло Иванов/  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЧЕРВЕН БРЯГ 

 

     Препис-извлечение от протокол № 44  

     от заседание на Общински съвет –  

     Червен бряг, проведено на 30.07.2018 г. 

 

Относно:   Информация относно състоянието на Общински пазар Червен 

бряг. 

Общински съвет Червен бряг   прие 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 1018 

 

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. № 07-01-213/09.07.2018 г. информация относно състоянието на 

Общински пазар Червен бряг; Предложения от всички постоянни комисии от 

заседания, проведени на 20 и 23 юли 2018 година, 

Р Е Ш И: 

1.Приема информация относно състоянието на Общински пазар Червен бряг, 

съгласно приложението. 

2. Възлага на  Кмета на общината да покани ползвателите  на павилиони, 

разположени  на автогарата да ги  преместят на ул. „Отец Паисий“  до откритите маси в 

южната част на улицата след преместване на преграждението. 

 

По т.1 решението е  прието  с явно гласуване с 18 гласа 'за', 'против' - 2 и 'въздържали 

се' - 8  от общо 28 гласували общински съветници при общ брой 29 на съветниците в 

Общинския съвет 

По т.2 решението е  прието  с 19 гласа 'за', 'против' - 1 и 'въздържали се' - 9  от общо 29 

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 № 44  

     от заседание на Общински съвет –  

     Червен бряг, проведено на 30.07.2018 г. 

 

Относно:  Информация относно изпълнението на договорите за наем на 

имоти – общинска собственост и събираемостта на наемите. 

Общински съвет Червен бряг  прие 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 1019 

 

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. № 07-01-212/09.07.2018 г. информация относно изпълнението на 

договорите за наем на имоти – общинска собственост и събираемостта на наемите; 

Предложения от всички постоянни комисии от заседания, проведени на 20 и 23 юли 

2018 година, устни предложения  от общински съветници Тихомир Томов и Румен 

Пенков направени на заседанието на Общинския съвет,  

Р Е Ш И: 

1.Приема информация относно изпълнението на договорите за наем на имоти – 

общинска собственост и събираемостта на наемите, съгласно приложението. 

2.Към справката да се добави колона с еднократните плащания и цялата  

справка  да се внася на тримесечие от кмета на общината и се включи разчет на сметка 

99-15. 

3.Към справката да се добавят договорите сключени за период над 10 години 

4.В комисиите за отдаване под наем на общински обекти да се включват трима 

общински съветници. 

 

Решението по т.1 е  прието  с– 23 гласа  'за', 'против' - 1 и 'въздържали се' – 5 

Решението по т.2 е  прието  с– 27 гласа  'за', 'против' - 0 и 'въздържали се' – 0 

Решението по т.3 е  прието  с– 23 гласа  'за', 'против' - 0 и 'въздържали се' – 5 

Решението по т.4 е  прието  с– 18 гласа  'за', 'против' - 4 и 'въздържали се' – 7 

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ  

СЪВЕТ – ЧЕРВЕН БРЯГ:  

         

 

/инж. Ивайло Иванов/  

 

 

 

 

 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЧЕРВЕН БРЯГ 

 

     Препис-извлечение от протокол № 44  

     от заседание на Общински съвет –  

     Червен бряг, проведено на 30.07.2018 г. 

 

Относно:  Отчет за дейността на Общински съвет-Червен бряг за периода 

01.01.2018г.-30.06.2018 г. 

 

Общински съвет Червен бряг   с явно  гласуване 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,  прие 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 1020 

 

Общински съвет Червен бряг, на основание чл.27, ал.6 от ЗМСМА, чл.45, ал.5 от 

Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и 

взаимодействието му с общинска администрация и представения от Председателя на 

Общински съвет с вх. № 06-01-30/11.07.2018 г. отчет за дейността на Общински съвет-

Червен бряг за периода 01.01.2018г.-30.06.2018 г.; Предложения от всички постоянни 

комисии от заседания, проведени на 20 и 23 юли 2018 година,  

Р Е Ш И: 

Приема  отчет за дейността на Общински съвет-Червен бряг за периода 

01.01.2018г.-30.06.2018 г., съгласно приложението. 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ  

СЪВЕТ – ЧЕРВЕН БРЯГ:  

         

 

/инж. Ивайло Иванов/  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЧЕРВЕН БРЯГ 

 

     Препис-извлечение от протокол № 44  

     от заседание на Общински съвет –  

     Червен бряг, проведено на 30.07.2018 г. 

 

Относно:    Информация относно изготвени, внесени, одобрени, неодобрени 

проекти на Община Червен бряг.(изпълнение на реш. № 232/25.04.2016г. и реш. № 

279/27.06.2016г.) и информация относно  т.2 на Решение № 988/ 26.06.2018г. на 

Общински съвет Червен бряг 

Общински съвет Червен бряг, прие 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 1021 

 

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

представените от Кмета на общината  в Общински съвет с вх. № 07-01-217/09.07.2018 г. 

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

на Община Червен бряг и  информация с  вх. № 07-01-217(1)/09.07.2018 г. относно  т.2 

на Решение № 988/ 26.06.2018г. на Общински съвет Червен бряг; Предложения от 

всички постоянни комисии от заседания, проведени на 20 и 23 юли 2018 година,устни 

предложения от общински съветници Атанас Атанасов и Георги Георгиев направени на 

заседанието на Общинския съвет, 

Р Е Ш И: 

1.Приема информация с вх. № 07-01-217/09.07.2018 г.  относно изготвени, 

внесени, одобрени и в процес на изпълнение проекти на община Червен бряг, съгласно 

приложението. 

2.Приема информация с вх. № 07-01-217(1)/09.07.2018 г. относно т.2 на Решение 

№ 988/ 26.06.2018г. на Общински съвет Червен бряг, съгласно приложението. 

3.Към ежемесечната справка  да се  представят и екипите по проектите 

4.Да се предостави на общинските съветници писмото до управляващия орган 

във връзка с предоставянето на средства по проектите 

5.В ежемесечната справка да се посочва и ориентировъчен срок за завършване 

на проекта. 

 

Решението по т.1и 2  е  прието  с 18 гласа  'за', 'против' - 1 и 'въздържали се' – 9 

Решението по т.3 е  прието  с 20 гласа  'за', 'против' - 2 и 'въздържали се' – 6 

Решението по т.4 е  прието  с 21 гласа  'за', 'против' - 2 и 'въздържали се' – 5 

Решението по т.5 е  прието  с 20 гласа  'за', 'против' - 2 и 'въздържали се' – 4 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ  

СЪВЕТ – ЧЕРВЕН БРЯГ:  

         

 

/инж. Ивайло Иванов/  

 

 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЧЕРВЕН БРЯГ 

 

     Препис-извлечение от протокол № 44  

     от заседание на Общински съвет –  

     Червен бряг, проведено на 30.07.2018 г. 

 

Относно:  Предложение относно наименуване на площада в центъра  на с. 

Чомаковци, община Червен бряг. Разрешение за поставяне на монументално-

декоративен елемент представляващ паметник на Тано Цолов, съгласно чл.57, 

ал.1 от ЗУТ. 

Общински съвет Червен бряг   с поименно  гласуване  с 16 гласа ЗА, 2 против и 

10 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 

№ 1022 

 

Общински съвет Червен бряг на основание  чл. 21, ал. 1, т. 18 от ЗМСМА, чл. 57, 

ал.1 от ЗУТ , представеното от Кмета на общината  в Общински съвет с вх. № 07-01-

210/09.07.2018 г. предложение относно наименуване на площада в центъра  на с. 

Чомаковци, община Червен бряг. Разрешение за поставяне на монументално-

декоративен елемент представляващ паметник на Тано Цолов, съгласно чл.57, ал.1 от 

ЗУТ, Предложения от всички постоянни комисии от заседания, проведени на 20 и 23 

юли 2018 година; Предложения от всички постоянни комисии от заседания, проведени 

на 20 и 23 юли 2018 година, 

Р Е Ш И: 

1. Дава съгласие централният площад на  с.Чомаковци, общ. Червен бряг да бъде 

наименуван: „Площад Тано Цолов“ 

2.  Дава съгласие да се обособи площадка с площ от 6,00/шест/ кв.м., за 

поставяне на преместваем обект - монументално-декоративен елемент представляващ 

паметник на Тано Цолов, съгласно чл. 57, ал.1,3 от ЗУТ, находяща се пред стената на 

славата на НЧ „Митко Лаков 1903“  в ЦГЧ на с. Чомаковци, съгласно приложената 

схема. 

3. Допълва схемата на преместваемите обекти на с. Чомаковци с нова площадка 

за разполагане на паметник. 

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

изпълнението на решението  

  

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ  

СЪВЕТ – ЧЕРВЕН БРЯГ:  

         

 

/инж. Ивайло Иванов/  

 

 

 

 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЧЕРВЕН БРЯГ 

 

     Препис-извлечение от протокол № 44  

     от заседание на Общински съвет –  

     Червен бряг, проведено на 30.07.2018 г. 

 

Относно:  Предложение относно  вътрешнокомпенсаторни промени по бюджета  

на община Червен бряг за 2018 година. 

Общински съвет Червен бряг,  прие 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 1023 

 

Общински съвет Червен бряг  във връзка с представеното от Кмета на общината  

в Общински съвет с вх. № 07-01-215/09.07.2018 г. предложение относно  

вътрешнокомпенсаторни промени по бюджета  на община Червен бряг за 2018 година и 

устно предложение от общински съветник Атанас Атанасов  средствата за закупуване 

на софтуер да не се осигуряват от заложените за бул. "Европа" . Да се отложи 

обсъждането на предложението и за следващото заседание кмета на общината да внесе 

ново  предложение и устно  предложение от  общински съветник Тихомир Томов 

Средствата от  реализацията на тополите между Енергото   и цеха на фирма  „Сирена“  

да се включат за закупуване на софтуер, 

Р Е Ш И: 

 1. Средствата за закупуване на софтуер(сървър) да не се осигуряват от заложените за 

работен проект за част от бул. "Европа" . Отлага обсъждането на представеното от 

Кмета на общината  в Общински съвет с вх. № 07-01-215/09.07.2018 г. предложение 

относно  вътрешнокомпенсаторни промени по бюджета  на община Червен бряг за 2018 

година и за следващото заседание Кметът на общината да внесе ново  предложение . 

2.Средствата от  реализацията на тополите между Енергото   и цеха на фирма  „Сирена“  

да се включат за закупуване на софтуер(сървър). 

 

По т.1 решението е прието с поименно гласуване с  19 гласа 'за' , 'против' - 3 и 

'въздържали се' - 7 

По т.2 решението е прието с явно гласуване  с 18 гласа 'за' , 'против' - 2 и 

 'въздържали се' - 9 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ  

СЪВЕТ – ЧЕРВЕН БРЯГ:  

         

 

/инж. Ивайло Иванов/  

 

 

 

 

 

 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЧЕРВЕН БРЯГ 

 

     Препис-извлечение от протокол № 44  

     от заседание на Общински съвет –  

     Червен бряг, проведено на 30.07.2018 г. 

 

Относно:  Предложение относно създаване на обществена колекция при Община 

Червен бряг – с. Телиш. 

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 

№ 1024 

 

Общински съвет Червен бряг на основание  чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, чл.108, 

чл.109, чл.109а и чл.110 от Закона  за културното наследство и Наредба  № Н-9 от 

27.04.2012 г. за реда за създаването и управлението  на обществените колекции, 

представеното от Кмета на общината  в Общински съвет с вх. № 07-01-218/10.07.2018 г. 

предложение относно създаване на обществена колекция при Община Червен бряг – с. 

Телиш; Предложения от всички постоянни комисии от заседания, проведени на 20 и 23 

юли 2018 година, 

Р Е Ш И: 

 Одобрява  създаване на обществена колекция при Община Червен бряг – с. 

Телиш. 

 

Приложение : Мотиви 

                        Копие от историческа обосновка на РИМ Плевен с рег. № АСД-10-

447/20.06.2018г. 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ  

СЪВЕТ – ЧЕРВЕН БРЯГ:  

         

 

/инж. Ивайло Иванов/  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЧЕРВЕН БРЯГ 

 

     Препис-извлечение от протокол № 44  

     от заседание на Общински съвет –  

     Червен бряг, проведено на 30.07.2018 г. 

 

Относно:  Предложение относно  Проект на Правилник за изменение на 

Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии 

и взаимодействието му с общинска администрация. 

Общински съвет Червен бряг прие 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 1025 

 

Общински съвет Червен бряг на основание чл.21, ал.3 от ЗМСМА, 

представеното от Председателя на  Общински съвет  с вх. № 06-01-24/08.06.2018г. 

предложение относно  Проект на Правилник за изменение на Правилника за 

организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието 

му с общинска администрация, Предложения от всички постоянни комисии от 

заседания, проведени на 18,19 и 20 юни 2018 година, чл.8 и чл.11, ал.3 от ЗНА и при 

спазване изискванията на чл. 26 и 28 от Закона за нормативните актове, чл. 75, 76, 77 и 

79    от Административно-процесуалния кодекс, устно предложение от председателя на 

Общинския съвет за  изменение на   решение № 13 от 3.12.2016г.  -  относно избиране  

членове и ръководства на постоянните  комисии  към Общинския съвет на основание  

чл.21, ал.1, т.1 от ЗМСМА, 

Р Е Ш И: 

1.Изменя  Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет, 

неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация, както 

следва: 

Чл.30,ал.1,т.9 се изменя така: „Комисия „Противодействие на корупцията”; в състав от 

7 съветници. 

2. Изменя  решение № 13 от 3.12.2016г.  -  относно избиране  членове и 

ръководства на постоянните  комисии  към Общинския съвет: 

Комисия по „Установяване на конфликт на интереси"  в състав от 7 съветници да се 

чете  „Комисия „Противодействие на корупцията”, в състав от 7 съветници 

 

По т.1 решението е прието 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,   

По т.2 решението е прието с  явно  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 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ  

СЪВЕТ – ЧЕРВЕН БРЯГ:  

         

 

/инж. Ивайло Иванов/  



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЧЕРВЕН БРЯГ 

 

     Препис-извлечение от протокол № 44  

     от заседание на Общински съвет –  

     Червен бряг, проведено на 30.07.2018 г. 

 

Относно:  Предложение относно  приемане на решение за извършване на 

приватизация на имот – частна общинска собственост, представляващ сграда за 

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

административен адрес: обл. Плевен, гр.Червен бряг, ул.“Търговска“N 4  

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 

№ 1026 

 

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

Закона за местното самоуправление и местната администрация и представеното от 

Кмета на общината  в Общински съвет с вх. № 07-01-223/10.07.2018 г. предложение 

относно  приемане на решение за извършване на приватизация на имот – частна 

общинска собственост, представляващ сграда за търговия с идентификатор 

80501.801.86.1 по КККР на гр.Червен бряг, с административен адрес: обл. Плевен, 

гр.Червен бряг, ул.“Търговска“N 4; Предложения от всички постоянни комисии от 

заседания, проведени на 20 и 23 юли 2018 година, 

 

Р Е Ш И: 

 

1.Приема, правен анализ, информационен меморандум  и приватизационна 

оценка  за продажбата на имот – частна общинска собственост, представляващ сграда 

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

административен адрес: обл. Плевен, гр.Червен бряг, ул.“Търговска“N 4. 

2.На основание чл.1, ал.1, чл.3, ал.3, т.2 и чл.4, ал.4 и чл.32, ал.3, т.2 от ЗПСК и 

чл.2, ал.1, т.3, чл.3, ал.3, чл.5, чл.7 и чл.10 от Наредбата за търговете да се извърши 

продажба чрез публично оповестен конкурс в два етапа на имот – частна общинска 

собственост, представляващ сграда за търговия с идентификатор 80501.801.86.1 по 

КККР на гр.Червен бряг, с административен адрес: обл. Плевен, гр.Червен бряг, 

ул.“Търговска“ N 4 при минимална продажна цена в размер на 210 000 /двеста и десет  

хиляди/ лева.   

3.Продажбата да се извърши в слените етапи : 1.ЕТАП –Конкурсна 

документация 2. ЕТАП: Преки преговори.   

4.Приема следните условия  към кандидатите в конкурса:  

4.1.Цена, срок и начин на плащане, като цената не може да бъде по – ниска от 

размера посочен в точка 2 от настоящото решение. Цената се оферира и заплаща в 

български лева по банков път в срок не по – късно от 1 /една/ година, считано от датата 

на подписване на приватизационния договор, като 50 % от цената се заплащат в 30 

/тридесет/ дневен срок, считано от датата на сключване на приватизационния договор, а 

останалата част в посочения срок. 



4.2.Размер на дължимите от купувача инвестиции – не по – малко от сума в 

размер на 150 000 /сто и петдесет хиляди/ лева за период от три години, считано от 

датата на сключване на приватизационния договор. 

4.3.Купувача следва да разкрие работни места в имот – частна общинска 

собственост, представляващ сграда за търговия с идентификатор 80501.801.86.1 по 

КККР на гр.Червен бряг, с административен адрес: обл. Плевен, гр.Червен бряг, 

ул.“Търговска“ N 4 и поетапно за срок от 3 /три/ години да открие нови 10 /десет/ 

работни места. 

4.4.Цената на конкурсната документация за участие в конкурса, без 

информационен меморандум се определя на 100 /сто/ лева и ще може да бъде 

закупувана от кандидатите, от информационния център на община Червен бряг, с адрес 

град Червен бряг, ул.”Антим 1“, №1 всеки работен ден до 16.30 часа, не по – късно от 

15 /петнадесет/ дни, считано от датата на обнародването на настоящото решение на 

Общинския съвет в Държавен вестник, като плащането се извършва преди 

получаването на документацията. 

4.5.В срок от 15 дни, считано от датата на закупуване на конкурсна 

документация, лицата които са закупили такава имат право да направят писмени 

искания до Община Червен бряг за даване на разяснения относно участието в конкурса. 

Разясненията се изготвят в писмена форма и се предоставят на поискалите ги 

кандидати в срок от три дни, считано от получаване на искането в Община Червен бряг.  

4.6.Няма да бъдат допускани до участие в конкурса офшорни дружества, 

дружества и лица които имат непогасени ликвидни и изискуеми публични задължения 

/включително и към община Червен бряг/, както и лица които са обявени или се 

намират в процедура по обявяването им в несъстоятелност. 

4.7.Депозита за участие в конкурса е в размер на 10% от сумата по т. 2 и се 

заплаща в срок не по-късно от 30 /тридесет/ дни, считано от датата на обнародването на 

Решението за приватизация в Държавен вестник по посочения в конкурсната 

документация начин и банкова сметка. 

4.8.Офертите на участниците в конкурса се подават в срок не по-късно от 45 

/четиридесет и пет/ дни, считано от датата на обнародването на Решението за 

приватизация в Държавен вестник и два централни  ежедневника.  

5.Утвърждава Конкурсна документация за продажба чрез публично оповестен 

конкурс в два етапа на имот – частна общинска собственост, представляващ сграда за 

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

административен адрес: обл. Плевен, гр.Червен бряг, ул.“Търговска“N 4.  

6. Определя  комисия от 4 /четири/ членове, която да взема решения от 

компетентността  на органа по приватизация, съгласно Закона за приватизация и 

следприватизационен контрол. Съставът на комисията да бъде от  по един представител 

от група на съветниците в Общински съвет – Червен бряг. 

7. Определя комисия  за провеждане на приватизационната процедура  в състава, 

съгласно т.6  от настоящото решение   и един представител на общинска 

администрация – Червен бряг. При определяне на членовете  на комисията,  съблюдава  

императивното  изискване, поне един от тях задължително да бъде правоспособен 

юрист. 

8.Упълномощава Кмета на Община Червен бряг да организира конкурсната 

процедура и да сключи договора за продажба на горепосочения имот – частна 

общинска собственост. 

 

 

 



9. В изпълнение на т.6 и 7  с явно 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,  определя за участие в комисията  общински 

съветници Румен Маринов Пенков, Ася Кирова Рангелова, Тихомир Иванов Томов и 

Радко Стефанов Георгиев. 

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ  

СЪВЕТ – ЧЕРВЕН БРЯГ:  

         

 

/инж. Ивайло Иванов/  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЧЕРВЕН БРЯГ 

 

     Препис-извлечение от протокол № 44  

     от заседание на Общински съвет –  

     Червен бряг, проведено на 30.07.2018 г. 

 

Относно:  Предложение за включване на общински детски градини и 

училища в Списъка на средищните детски градини и училища за учебната 

2018/2019 година. 

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 

№ 1027 

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

съгласно чл.53 от Закона за предучилищното и училищно образование, чл.3, ал.1 от 

Постановление № 128 от 29.06.2017 г. на Министерски съвет за определяне на критерии 

за включване в Списъка на средищните детски градини и училища и във връзка с 

изложените мотиви съгласно представеното от Кмета на общината  в Общински съвет  

с вх. № 07-01-209/09.07.2018г.  предложение за включване на общински детски градини 

и училища в Списъка на средищните детски градини и училища за учебната 2018/2019 

година;  Предложение от Комисията по образование, култура и вероизповедания от 

заседание проведено на  20.07.2018г., 

Р Е Ш И: 

 1. В Списъка на средищните детски градини и училища за учебната 2018/2019 

година да бъдат включени: 

 ДГ „Зора“ – гр. Червен бряг; 

 ДГ „Бодра смяна“ – гр.Червен бряг; 

 СУ „Д-р Петър Берон“ – гр. Червен бряг; 

 ОУ „Христо Смирненски“ - гр. Червен бряг; 

 ОУ „Христо Ботев“ – с. Чомаковци; 

 ОбУ „Отец Паисий“ – с. Радомирци. 

 

2. На основание на чл.3, ал.1 и ал.2 от Постановление № 128 от 29.06.2017 г. 

на Министерски съвет за определяне на критерии за включване в Списъка на 

средищните детски градини и училища, възлага на Кмета на община Червен бряг да 

изготви писмено предложение до Министъра на образованието и науката за включване 

на горепосочените детски градини и училища в Списъка на средищните детски градини 

и училища за учебната 2018/2019 година. 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ  

СЪВЕТ – ЧЕРВЕН БРЯГ:  

         

 

/инж. Ивайло Иванов/  

 

 

 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЧЕРВЕН БРЯГ 

 

     Препис-извлечение от протокол № 44  

     от заседание на Общински съвет –  

     Червен бряг, проведено на 30.07.2018 г. 

 

Относно:  Предложение за предоставяне на училищен автобус за безвъзмездно 

ползване и управление от СУ „Христо Смирненски“ гр. Койнаре, община Червен бряг 

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 

№ 1028 

 

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

връзка с чл. 39, ал. 2 и ал. 4 от ЗОС, чл. 32, ал. 1 и ал. 2 от Наредбата за придобиване, 

управление и разпореждане с общинско имущество в община Червен бряг и във връзка 

с Постановление № 766/12.12.2017 г. и Постановление № 253/23.10.2009 г. на 

Министерски съвет; представеното от Кмета на общината  в Общински съвет  с вх. № 

07-01-206/06.07.2018г.  предложение за предоставяне на училищен автобус за 

безвъзмездно ползване и управление от СУ „Христо Смирненски“ гр. Койнаре, община 

Червен бряг и  писмо с рег. № 30-00-323/03.07.2018 г. на Директора на СУ „Христо 

Смирненски“ гр. Койнаре; Предложение от Комисията по образование, култура и 

вероизповедания от заседание проведено на  20.07.2018г., 

Р Е Ш И: 

1. Общински съвет – Червен бряг дава съгласие да се учреди безвъзмездно право 

на ползване и управление върху вещи, представляващи частна общинска собственост – 

Автобус марка „Исузу“, модел „Тюркоаз“ с 32+1 места и регистрационен № ЕН 4212 

КМ и балансова стойност в размер на 167 400 лв. в полза на юридическо лице на 

бюджетна издръжка – Средно училище „Христо Смирненски“ гр. Койнаре, община 

Червен бряг, Булстат 000183152 – приемащо училище на основание § 1 от 

Допълнителна разпоредба на Постановление № 253/23.10.2009 г. на Министерски 

съвет. 

2. Възлага на Кмета на община Червен бряг да издаде заповед за безвъзмездно 

ползване и управление на вещите, представляващи частна общинска собственост, при 

следните условия: 

а. Срокът за предоставяне на безвъзмездно право на ползване и управление е до 30 

юни 2019 г.; 

б. Вещите – частна общинска собственост, обект на настоящото решение, да се 

използват само и единствено за превоз на ученици, обучаващи се в общинските и 

държавни училища, намиращи се в границата на общината; 

в. Разходите за поддръжка и експлоатация да са за сметка на ползвателите. 

3. Възлага на Кмета на община Червен бряг да сключи договор за безвъзмездно 

ползване и управление на вещите – частна общинска собственост. 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ  

СЪВЕТ – ЧЕРВЕН БРЯГ:  

         

/инж. Ивайло Иванов/  



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЧЕРВЕН БРЯГ 

 

     Препис-извлечение от протокол № 44  

     от заседание на Общински съвет –  

     Червен бряг, проведено на 30.07.2018 г. 

 

Относно:  Предложение относно отпускане финансова помощ на граждани. 

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 

№ 1029 

 

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

Кмета на общината с вх. № 07-01-207/06.07.2018 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 23.07.2018г., 

Р Е Ш И: 

1.Да се отпусне  финансова помощ в размер на 300 лв. на Г. Т. С. от с. Ракита.., 

на основание  по раздел III, чл.3, т.2 от Критериите за отпускане на еднократна 

финансова помощ. 

         2.Да  се отпусне  финансова помощ в размер на 500 лв. на Д. Ц. П.- Б. от гр. 

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

еднократна финансова помощ. 

3. Да  се отпусне  финансова помощ в размер на 100 лв.  на М.   И. К. от с. 

Сухаче , …на основание по раздел III, чл.3, т.2  от  Критериите  за отпускане на 

еднократна финансова помощ.  

         4. Да  се отпусне  финансова помощ  в размер на 300 лв. на  Н. Й. М.  от.с. Лепица, 

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

финансова помощ. 

      5. Да  се отпусне  финансова помощ  в размер на 200 лв. на К. И. Е. от гр. Червен 

бряг….на основание по раздел III, чл.3, т.2  от Критериите  за отпускане на еднократна 

финансова помощ. 

 6. Да  не се отпуска   финансова помощ на  В. М. М. от  гр. Червен бряг, …..на 

основание  по раздел III, чл.5, ал.2, т.4 от Критериите  за отпускане на еднократна 

финансова помощ. 

  7. Да   се отпусне финансова помощ в размер на 300 лв.  на  Т. П. К. от с. 

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

еднократна финансова помощ. 

        8. Да не се отпуска  финансова помощ на С. С. С. от с. Рупци, …, на основание 

по раздел III, чл.5, ал.2, т.4  от Критериите  за отпускане на еднократна финансова 

помощ. 



 9. Да се отпусне  финансова помощ в размер на 200 лв.  на  А. М. Ц.  от  с. 

Радомирци , ….на основание  по раздел III, чл.3, т.2 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 23.07.2018г., 

 Р Е Ш И: 

1. Одобрява да се отпуснат  до 1500лв. на заявител по преписка с вх. № 044-Г-

175/12.07.2018 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  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 явно 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 

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ  

СЪВЕТ – ЧЕРВЕН БРЯГ:  

         

 

/инж. Ивайло Иванов/  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЧЕРВЕН БРЯГ 

 

     Препис-извлечение от протокол № 44  

     от заседание на Общински съвет –  

     Червен бряг, проведено на 30.07.2018 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 второто тримесечие на 2018 г. 

Общински съвет Червен бряг   с явно  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 

№ 1030 

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, представените от Кмета на 

общината  в Общински съвет  с вх. № 07-01-216/09.07.2018г.  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 второто тримесечие на 2018 г.; Предложение от Комисията по финансово стопанска 

политика, бюджет и общинска собственост от заседание, проведено на 20.07.2018 г., 

 Р Е Ш И: 

Приема отчет за извършените разходи за командировки от Председателя на 

общинския съвет и Кмета на общината за второто тримесечие на 2018 година, съгласно 

приложението. 

Приема  Справка за изминатите километри на служебните автомобили на 

Община Червен бряг за  второто  тримесечие на 2018 година, съгласно приложението. 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ  

СЪВЕТ – ЧЕРВЕН БРЯГ:  

         

 

/инж. Ивайло Иванов/  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЧЕРВЕН БРЯГ 

 

     Препис-извлечение от протокол № 44  

     от заседание на Общински съвет –  

     Червен бряг, проведено на 30.07.2018 г. 

 

Относно: Предложение относно промяна на решение № 75/29.01.2016 г. на 

Общински съвет гр. Червен бряг и във връзка с реконструкция на пазара. 

(относно местоположението на таксиметровата стоянка ) 

Общински съвет Червен бряг   с поименно   гласуване с 20 гласа ЗА, 2 против и 6 

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 

№ 1031 

 

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

връзка с чл. 78(1) от Наредбата за поддържане и осигуряване на обществения ред, 

безопасността на движението, опазването на общественото и личното имущество и 

чистотата на територията на община Червен бряг , представеното от Кмета на общината  

в Общински съвет  с вх. № 07-01-219/10.07.2018г.  предложение относно промяна на 

решение № 75/29.01.2016 г. на Общински съвет гр. Червен бряг и във връзка с 

реконструкция на пазара; Предложения от  Комисията по Транспорт, законност, 

обществен ред, сигурност и граждански права  и  Комисията по устройство на 

територията, благоустрояване, комунални дейности и екология от заседания, проведени 

на 23.07.2018г., 

Р Е Ш И: 

1.Да отпадне т. 3, тире „Пазара – 6 парко места,” от Решение № 75/29.01.2016 г. 

на Общински съвет Червен бряг в частта относно местоположението на таксиметровата 

стоянка находяща се на  пазара. 

2.Определя местостоянка за 6 таксита по продължението на ул. „Християнска” 

от страна на аптеката. 

 

 

  

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ  

СЪВЕТ – ЧЕРВЕН БРЯГ:  

         

 

/инж. Ивайло Иванов/  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЧЕРВЕН БРЯГ 

 

     Препис-извлечение от протокол № 44  

     от заседание на Общински съвет –  

     Червен бряг, проведено на 30.07.2018 г. 

 

Относно:  Предложение относно  прекратяване на  съсобственост между  

Община Червен бряг и РПК Червен бряг на сграда , находяща се в УПИ ІV 183, 

кв.22 по ПРЗ на с. Бресте. 

Общински съвет Червен бряг   с поименно   гласуване с 23 гласа ЗА, 1 против и 3 

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 

№ 1032 

 

Общински съвет Червен бряг на основание  чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 33 

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

214/09.07.2018г.   предложение относно  прекратяване на  съсобственост между  

Община Червен бряг и РПК Червен бряг на сграда , находяща се в УПИ ІV 183, кв.22 по 

ПРЗ на с. Бресте; Предложение от Комисията по финансово стопанска политика, 

бюджет и общинска собственост от заседание, проведено на 20.07.2018 г., 

Р Е Ш И: 

    I.  Общински съвет Червен бряг не дава съгласие да се закупи делът на РАЙОННА 

ПОТРЕБИТЕЛНА КООПЕРАЦИЯ  Червен бряг от сграда находяща се в УПИ ІV 183, 

кв. 22 по ПРЗ на  с. Бресте  на предложената от съсобственика цена от 40 000,00 

/четиридесет хиляди/ лв. 

    II.  Дава съгласие РПК да продаде делът си на трето лице. 

   III. Възлага на Кмета на община Червен бряг да подпише документите за отказ. 

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ  

СЪВЕТ – ЧЕРВЕН БРЯГ:  

         

 

/инж. Ивайло Иванов/  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЧЕРВЕН БРЯГ 

 

     Препис-извлечение от протокол № 44  

     от заседание на Общински съвет –  

     Червен бряг, проведено на 30.07.2018 г. 

 

Относно:  Предложение относно  отдаване под наем  на общински недвижим 

имот, представляващ шест броя  лекарски кабинети, сервизни помещения, 2 бр. 

санитарен възел, чакалня и коридор с обща площ  170,00кв.м. находящи се в 

Здравна служба на с. Телиш, за осъществяване   на консултация и стоматологична 

помощ на населението. Разглеждане на  инвестиционно намерение от АГПИПМП 

по ДМ ПТБ „Дентал“ ООД – София. 
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 

№ 1033 

 

Общински съвет Червен бряг на основание  чл. 21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл. 14, 

ал. 7 от ЗОС и чл. 15, ал. 3, ал. 4 от НРПУРОИ, представеното от Кмета на общината  в 

Общински съвет  с вх. № 07-01-211/09.07.2018г.  предложение относно  отдаване под 

наем  на общински недвижим имот, представляващ шест броя  лекарски кабинети, 

сервизни помещения, 2 бр. санитарен възел, чакалня и коридор с обща площ  

170,00кв.м. находящи се в Здравна служба на с. Телиш, за осъществяване   на 

консултация и стоматологична помощ на населението. Разглеждане на  инвестиционно 

намерение от АГПИПМП по ДМ ПТБ „Дентал“ ООД – София; Предложение от 

Комисията по финансово стопанска политика, бюджет и общинска собственост от 

заседание, проведено на 20.07.2018 г.и Предложение от Комисията по инвестиционна 

политика, европейски проекти и информационни технологии  от заседание проведено 

на 23.07.2018г.,  

Р Е Ш И: 

 I.  Да бъдат прекратени Договори за наем №№ 98-00-926/21.05.2013 г. и 98-00-

1238/24.11.2016 г.  между Община Червен бряг и АГПИПМП по ДМ ПТБ „Дентал“ 

ООД- София. 

 II. Общински съвет Червен бряг дава съгласие да се сключи договор за наем без 

търг или конкурс за срок от 10 /десет/ години с АГПИПМП по ДМ ПТБ „Дентал“ ООД- 

София  ЕИК 202397314, със седалище и адрес на управление : гр. София, общ. 

Столична, район Люлин, ж.к.Люлин 416, ет. 1, ап. 122, представлявано от д-р Р. Н. Т.-

управител за общински недвижим имот, представляващи шест броя  лекарски кабинети, 

сервизни помещение, 2 бр. санитарен възел, чакалня  и коридор с обща площ от  170,00 

кв. м.,  находящи се  в Здравна служба, УПИ XVIII ,  кв.39 по ПРЗ на  с. Телиш, за 

осъществяване на консултация и стоматологична  помощ на населението. 

III. Определя месечна наемна цена в размер на 127,50 лева /сто двадесет и седем 

лева и 50 стотинки/ 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 ‘‘. 

IV. Възлага на Кмета на Община Червен бряг да подпише договор за наем  

V. Дава съгласие и подкрепя решението АГПИПМП по ДМ ПТБ „Дентал“ ООД- 



София  ЕИК 202397314, със седалище и адрес на управление : гр. София, общ. 

Столична, район Люлин, ж.к.Люлин 416, ет. 1, ап. 122, представлявано от д-р Р. Н. Т. да 

реновират сградата на Здравната служба находяща се в УПИ XVIII ,  кв.39 по ПРЗ на  с. 

Телиш. 

VI. Дава съгласие дружеството да  кандидатства с проектно предложение за 

сградата за външно финансиране по програми. 

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

изпълнението на решението 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ  

СЪВЕТ – ЧЕРВЕН БРЯГ:  

         

 

/инж. Ивайло Иванов/  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЧЕРВЕН БРЯГ 

 

     Препис-извлечение от протокол № 44  

     от заседание на Общински съвет –  

     Червен бряг, проведено на 30.07.2018 г. 

 

Относно: Предложение относно  придобиване право на собственост върху 

поземлен имот № 078002, целият с площ 2,089 дка по КВС на с.Чомаковци, 

собственост на физически лица, във връзка с разширяване на Гробищен парк с. 

Чомаковци. 

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 

№ 1034 

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

ал. 9, т. 4, чл. 21, ал. 4 и чл. 34, ал. 2 от ЗОС, представеното от Кмета на общината  в 

Общински съвет  с вх. № 07-01-220/10.07.2018г.  предложение относно  придобиване 

право на собственост върху поземлен имот № 078002, целият с площ 2,089 дка по КВС 

на с.Чомаковци, собственост на физически лица, във връзка с разширяване на 

Гробищен парк с. Чомаковци, Предложение от Комисията по финансово стопанска 

политика, бюджет и общинска собственост от заседание, проведено на 20.07.2018 г., 

Р Е Ш И: 

1.Допълва годишната програма за управление и разпореждане с имоти – частна 

общинска собственост в Община Червен бряг през 2018 г., в Раздел VІ, с т. 3 – 

представляващ поземлен имот № 078002, с площ 2,089 дка, с начин на трайно ползване 

– нива, категория – трета, местност „Над село” по КВС на с. Чомаковци, собственост на 

наследниците на Г. Л. Г. и собственост на Г. Й. П. 

2.Дава съгласие да се закупи поземлен имот № 078002, с площ 2,089 дка, с начин 

на трайно ползване – нива, категория – трета, местност „Над село” по КВС на с. 

Чомаковци, собственост на наследниците на Г. Л. Г. и собственост на Г. Й. П., на 

стойност 2 100,00 /две хиляди и сто/ лева. 

3.Възлага на Кмета на Община Червен да сключи договор за покупко-продажба 

със собствениците. 

 

 

   

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ  

СЪВЕТ – ЧЕРВЕН БРЯГ:  

         

 

/инж. Ивайло Иванов/  

 

 

 

 

 

 

 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЧЕРВЕН БРЯГ 

 

     Препис-извлечение от протокол № 44  

     от заседание на Общински съвет –  

     Червен бряг, проведено на 30.07.2018 г. 

 

Относно:  Предложение относно  приемане на пазарни оценки и продажба 

на придаваеми  площи по ПРЗ на гр. Червен бряг  /неуредени регулачни сметки/ 

съгласно ПУП-ПРЗ одобрен с Решение на Общински съвет  № 797/24.11.2017 год. 

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 

№ 1035 

 

Общински съвет Червен бряг на основание  чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА,  чл. 35, 

ал. 4, т. 2 от ЗОС, чл. 47а  от НРПУРОИ, представеното от Кмета на общината  в 

Общински съвет  с вх. № 07-01-221/10.07.2018г.  предложение относно  приемане на 

пазарни оценки и продажба на придаваеми  площи по ПРЗ на гр. Червен бряг  

/неуредени регулачни сметки/ съгласно ПУП-ПРЗ одобрен с Решение на Общински 

съвет  № 797/24.11.2017 год., Предложение от Комисията по финансово стопанска 

политика, бюджет и общинска собственост от заседание, проведено на 20.07.2018 г., 

Р Е Ш И: 

 1. Дава съгласие да бъде извършена продажба на придаваема площ по ПРЗ  на 

гр.Червен бряг  с площ от 127,00 кв.м. /сто двадесет и седем/ кв.м. от имот с 

идентификатор 80501.805.406 към имот с идентификатор   80501.807.262  по  КК и КР 

на гр. Червен бряг /предхождащ номер УПИ II, кв. 70 по ПРЗ на гр.Червен бряг/. 

Определя пазарна цена на горецитираната площ в размер на 1110,00 лв. /хиляда сто и 

десет/, определена от сертифициран оценител, при данъчна оценка 1092,20 лв. /хиляда 

деветдесет и два и 0,20 ст./ от Отдел МДТ Червен бряг. 

 2. Дава съгласие да бъде извършена продажба на придаваема площ по ПРЗ  на 

гр.Червен бряг  с площ от 128,00 кв.м. /сто двадесет и осем/ кв.м. от имот с 

идентификатор 80501.805.406 към имот с идентификатор   80501.807.264  по  КК и КР 

на гр. Червен бряг /предхождащ номер УПИ III, кв. 70 по ПРЗ на гр.Червен бряг/ 

Определя пазарна цена на горецитираната площ в размер на 1130,00 лв. /хиляда сто и 

тридесет/, определена от сертифициран оценител, при  данъчна оценка 1100,80 лв. 

/хиляда и сто лв. и 0,80 ст./ от Отдел МДТ Червен бряг. 

 3. Дава съгласие да бъде извършена продажба на придаваема площ по ПРЗ  на 

гр.Червен бряг  с площ от 125,00 кв.м. /сто двадесет и пет/ кв.м. от имот с 

идентификатор 80501.805.269 към имот с идентификатор   80501.807.265  по  КК и КР 

на гр. Червен бряг /предхождащ номер  

УПИ IV, кв. 70 по ПРЗ на гр.Червен бряг/. Определя пазарна цена на горецитираната 

площ в размер на 1100,00 лв. /хиляда и сто/, определена от сертифициран оценител, при 

данъчна оценка 1075,00 лв. /хиляда седемдесет и пет/ от Отдел МДТ Червен бряг. 

 4. Дава съгласие да бъде извършена продажба на придаваема площ по ПРЗ  на 

гр.Червен бряг  с площ от 129,00 кв.м. /сто двадесет и девет/ кв.м. от имот с 

идентификатор 80501.805.269 към имот с идентификатор   80501.807.266  по  КК и КР 

на гр. Червен бряг /предхождащ номер УПИ V, кв. 70 по ПРЗ на гр.Червен 

бряг/.Определя пазарна цена на горецитираната площ в размер на 1150,00 лв. /хиляда 



сто и петдесет/, определена от сертифициран оценител, при данъчна оценка 1109,40 лв. 

/хиляда сто и девет лв. и 0,40 ст./ от Отдел МДТ Червен бряг. 

 5. Дава съгласие да бъде извършена продажба на придаваема площ по ПРЗ  на 

гр.Червен бряг  с площ от 118,00 кв.м. /сто и осемнадесет/ кв.м. от имот с 

идентификатор 80501.805.269 към имот с идентификатор   80501.807.267  по  КК и КР 

на гр. Червен бряг /предхождащ номер УПИ VI, кв. 70 по ПРЗ на гр.Червен бряг/. 

Определя пазарна цена на горецитираната площ в размер на 1040,00 лв. /хиляда и 

четиридесет/, определена от сертифициран оценител, при данъчна оценка 1014,80 лв. 

/хиляда и четиринадесет лв. и 0,80 ст./ от Отдел МДТ Червен бряг. 

 6. Дава съгласие да бъде извършена продажба на придаваема площ по ПРЗ  на 

гр.Червен бряг  с площ от 145,00 кв.м. /сто четиридесет и пет/ кв.м. от имот с 

идентификатор 80501.805.269 към имот с идентификатор   80501.807.268  по  КК и КР 

на гр. Червен бряг /предхождащ номер УПИ VII, кв. 70 по ПРЗ на гр.Червен бряг/. 

Определя пазарна цена на горецитираната площ в размер на 1270,00 лв. /хиляда двеста 

и седемдесет/, определена от сертифициран оценител, при данъчна оценка 1247,00 лв. 

/хиляда двеста четиридесет и седем/ от Отдел МДТ Червен бряг. 

 7. Възлага на Кмета на Община Червен бряг да сключи договори за покупко-

продажба със собствениците на имоти с идентификатори  80501.805.262, 80501.805.264, 

80501.805.265, 80501.805.266, 80501.805.267 и 80501.805.268 за придаваемите  площи 

придадени  по регулация по ПРЗ  съгласно   изменение на Подробен устройствен план-  

ПУП-ПРЗ за преструктуриране на ж.к. „Победа“, съществуващи квартали 60, 60а, 62, 

70, 70а и 74 по ПУП-ПРЗ на гр. Червен бряг и новообразувани квартали 70б и 70в – 

План за застрояване.  

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ  

СЪВЕТ – ЧЕРВЕН БРЯГ:  

         

 

/инж. Ивайло Иванов/  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЧЕРВЕН БРЯГ 

 

     Препис-извлечение от протокол № 44  

     от заседание на Общински съвет –  

     Червен бряг, проведено на 30.07.2018 г. 

 

Относно:  Предложение относно обособяване на един брой временна 

площадка от 20.00 кв. м. за поставяне на павилион по чл. 56 (1) от ЗУТ, находяща 

се в гр. Червен бряг, УПИ I, кв. 38 по ЗРП на гр. Червен бряг, междублоковото 

пространство на бл. 3, ул. ,,Княз Борис‘‘ № I и бл. 4, ул. ,,Тома Петков‘‘ № 2 и 

провеждане на процедура за отдаване под наем. 

Общински съвет Червен бряг   с поименно  гласуване  с 16 гласа ЗА, 1 против и 9 

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 

№ 1036 

 

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. № 07-01-226/13.07.2018г.  предложение 

относно обособяване на един брой временна площадка от 20.00 кв. м. за поставяне на 

павилион по чл. 56 (1) от ЗУТ, находяща се в гр. Червен бряг, УПИ I, кв. 38 по ЗРП на 

гр. Червен бряг, междублоковото пространство на бл. 3, ул. ,,Княз Борис І ‘‘и бл. 4, ул. 

,,Тома Петков‘‘ № 2 и провеждане на процедура за отдаване под наем; Предложение от 

Комисията по устройство на територията, благоустрояване, комунални дейности и 

екология от заседание проведено на 23.07.2018г., 

Р Е Ш И: 

 І. Общински съвет – гр. Червен бряг дава съгласие да се обособи  площадка от 

20.00 кв. м. за поставяне на павилион по чл. 56 (1) от ЗУТ, находяща се в гр. Червен 

бряг, УПИ I, кв. 38 по ЗРП на гр. Червен бряг, междублоковото пространство на бл. 3, 

ул. ,,Княз Борис І‘‘и бл. 4, ул. ,,Тома Петков‘‘ № 2, съгласно приложената скица и 

проведе  процедура за отдаване под наем. 

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

площадка за разполагане на павилион по чл. 56 (1) от ЗУТ. 

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

НРПУРОИ за отдаване под наем на общински недвижим имот, временна площадка от 

20.00 кв. м. за поставяне на павилион по чл. 56 (1) от ЗУТ, находяща се в гр. Червен 

бряг, УПИ I, кв. 38 по ЗРП на гр. Червен бряг, междублоковото пространство на бл. 3, 

ул. ,,Княз Борис І‘‘ и бл. 4, ул. ,,Тома Петков‘‘ № 2 за срок от 5 години. 

Определя начална тръжна месечна наемна цена не по - ниска от 100,00 /сто/ лева 

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

определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията 

на община Червен бряг ‘‘ и депозит за участие 180,00 /сто и осемдесет/. 

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. 

ІV.В изпълнение на т.ІV  с явно гласуване 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 

Ася Кирова Рангелова и за резервен член Радко Стефанов Георгиев 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ  

СЪВЕТ – ЧЕРВЕН БРЯГ:  

         

 

/инж. Ивайло Иванов/  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЧЕРВЕН БРЯГ 

 

     Препис-извлечение от протокол № 44  

     от заседание на Общински съвет –  

     Червен бряг, проведено на 30.07.2018 г. 

 

Относно:  Предложение относно отдаване под наем на общински недвижим имот - 

публична общинска собственост, представляващ помещение с площ 38,50 кв. м., състоящо 

се от офис и спомагателни помещения, предназначено за „Ловно - рибарско сдружение“, 

находящи се в гр. Червен бряг, ул. „Тома Петков“ № 8, за срок от 5 /пет/ години. 

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

и 3 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 

№ 1037 

 

Общински съвет Червен бряг на основание  чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 14, 

ал. 1 и ал. 2 от ЗОС и чл. 18, ал. 1 и ал. 2 от НРПУРОИ, представеното от Кмета на 

общината  в Общински съвет  с вх. № 07-01-227/17.07.2018г.  предложение относно 

отдаване под наем на общински недвижим имот - публична общинска собственост, 

представляващ помещение с площ 38,50 кв. м., състоящо се от офис и спомагателни 

помещения, предназначено за „Ловно - рибарско сдружение“, находящи се в гр. Червен 

бряг, ул. „Тома Петков“ № 8, за срок от 5 /пет/ години, Предложение от Комисията по 

финансово стопанска политика, бюджет и общинска собственост от заседание, 

проведено на 20.07.2018 г., 

 

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 помещение с площ 38,50 кв. м., 

състоящо се от офис и спомагателни помещения, предназначено за „Ловно - рибарско 

сдружение“, находящи се в гр. Червен бряг, ул. „Тома Петков“ № 8, за срок от 5 

години. 
Определя начална тръжна месечна цена не по-малка от 20,00 /двадесет/ лева на 

месец без ДДС и депозит за участие 40,00 /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, 2 /двама/ представители на отдел ,,ОбС и СД“. 

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

представител на отдел ,,ОбС и СД“. 

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, 1 

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 Петя Владимирова Димитрова и за резервен член Николай Петров Димитров. 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ  

СЪВЕТ – ЧЕРВЕН БРЯГ:  

         

 

/инж. Ивайло Иванов/  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЧЕРВЕН БРЯГ 

 

     Препис-извлечение от протокол № 44  

     от заседание на Общински съвет –  

     Червен бряг, проведено на 30.07.2018 г. 

 

Относно:   Предложение относно  издаване на разрешение за изработване 

на проект за подробен устройствен план –План за Регулация и Застрояване (ПУП 

– ПРЗ) за ПИ № 80501.922.44 и ПИ №80501.922.46 в землище на гр.Червен бряг 

месността ЕЖКОВ ВРЪХ, придружен с проекти за Подробни устройствени 

планове – Парцеларни планове (ПУП – ПП) за линейните обекти на техническата 

инфраструктура – план схеми за електропровод и водопровод за захранване на 

горепосочените имоти, засягащи общински пътища Поземлен Имот  

№80501.922.316 и Поземлен Имот  №80501.922.313 в землище на г.Червен бряг, 

местността „Ежков връх”, Община Червен бряг,Област Плевен. 

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 

№ 1038 

 

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

местното самоуправление и местната администрация, чл.124а, ал.1, ал.5, ал.7, чл.125, 

ал.1 и чл.109, ал.3, т.7 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) и представеното от 

Кмета на общината  в Общински съвет  с вх. № 07-01-228/20.07.2018г.  предложение 

относно  издаване на разрешение за изработване на проект за подробен устройствен 

план –План за Регулация и Застрояване (ПУП – ПРЗ) за ПИ № 80501.922.44 и ПИ 

№80501.922.46 в землище на гр.Червен бряг месността ЕЖКОВ ВРЪХ, придружен с 

проекти за Подробни устройствени планове – Парцеларни планове (ПУП – ПП) за 

линейните обекти на техническата инфраструктура – план схеми за електропровод и 

водопровод за захранване на горепосочените имоти, засягащи общински пътища ПИ 

№80501.922.316 и ПИ №80501.922.313 в землище на г.Червен бряг, местността „Ежков 

връх”, Община Червен бряг,Област Плевен, Предложение от Комисията по устройство 

на територията, благоустрояване, комунални дейности и екология от заседание 

проведено на 23.07.2018г., 

Р Е Ш И: 

1.Общински съвет при Община Червен бряг  на основание чл.124а, ал.1 от ЗУТ 

Разрешава изработването на проект за подробен устройствен план –План за Регулация 

и Застрояване (ПУП – ПРЗ) за ПИ № 80501.922.44 и ПИ №80501.922.46 в землище на 

гр.Червен бряг месността ЕЖКОВ ВРЪХ, придружен с проекти за Подробни 

устройствени планове – Парцеларни планове (ПУП – ПП) за линейните обекти на 

техническата инфраструктура – план схеми за електропровод и водопровод за 

захранване на горепосочените имоти, засягащи общински пътища ПИ №80501.922.316 

и ПИ №80501.922.313 в землище на г.Червен бряг, местността „Ежков връх”, Община 

Червен бряг,Област Плевен , 

при спазване на следните изисквания: 

 



 Изменението на ПУП-ПРЗ да е в съответствие с внесеното графично 

предложение и задание за проектиране на основание чл.125, ал.1 от ЗУТ; 

касаещо имоти ПИ 80501.922.44 и ПИ 80501.922.46 в землище на гр. Червен 

бряг, местността ЕЖКОВ ВРЪХ, с трайно предназначение на територията 

«земеделска» , НТП и категория на земята V-та. Имотът ще бъде със следното 

предназначение „За производствени и складови дейности”, с допустима 

дейност ”За склад и производство на строителни материали” в предимно 

производствена и складова устройствена зона (Пп) с параметрите на застрояване 

посочени в матриците, отговарящи на чл. 25 ал.1,2,3 от НАРЕДБА № 7 / от 22 

декември 2003г./ „За правила и нормативи за устройство на отделните видове 

територии и устройствени зони“.С проекта да се определи начин на застрояване 

„сързано” между двата съседни имота и характер на застрояване „нискоетажно”. 

 Изменението на ПУП-ПЗ да се изработи от проектанти - физически лица, които 

притежават съответната техническа и проектантска правоспособност, съгласно 

изискването на чл.230, ал.1 от ЗУТ.  

 Подробният устройствен план да се придружи от ПП/парцеларни планове/ със 

схеми за електроснабдяване, водоснабдяване и канализация. 

 Съдържанието, оформянето и обема на графичните материали към проектните 

части за изменение на ПУП-ПРЗ да отговарят на Наредба 8/14.06.2001г. за обема 

и съдържанието на устройствените планове (заглавие изм.ДВ, бр.22 от 2014г, в 

сила от 11.03.2014г )  

 Възложителят да съгласува проекта със заинтересованите централни и 

териториални администрации, специализираните контролни органи и 

експлоатационни дружества, преди внасянето му за приемане и одобряване.  

 

           2.Общински съвет на Община Червен бряг дава предварително съгласие за 

преминаване през общински пътища ПИ №80501.922.316 и ПИ №80501.922.313 в 

землище на г.Червен бряг, местността „Ежков връх”, Община Червен бряг,Област 

Плевен . 

Предварителното съгласие важи за срок от пет години 

           3.Одобрява представеното задание за изработване на Подробен устройствен 

план-план на застрояване и Подробни устройствени планове-парцеларни планове по 

т.1, което е неразделната част от настоящо разрешение. 

           4.Възлага на Кмета на Община Червен бряг или оправомощено лице да извърши 

необходимите правни и фактически действия в изпълнение на настоящето Решение. 

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ  

СЪВЕТ – ЧЕРВЕН БРЯГ:  

         

 

/инж. Ивайло Иванов/  

 

 

 

 

 

 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЧЕРВЕН БРЯГ 

 

     Препис-извлечение от протокол № 44  

     от заседание на Общински съвет –  

     Червен бряг, проведено на 30.07.2018 г. 

 

Относно:   Предложение относно  закупуване на специализиран автомобил - 

санитарна линейка за нуждите на „МБАЛ – Червен бряг“ ЕООД 

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 

№ 1039 

 

 

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

местното самоуправление и местната администрация /ЗМСМА/ и в съответствие с 

изискванията на чл.14 от Наредба за реда и условията, при които Община Червен бряг 

упражнява правата си на собственик върху общинската част от капитала на търговските 

дружества и представеното от Кмета на  общината  с вх. № 07-01-232/27.07.2018г. 

предложение относно  закупуване на специализиран автомобил - санитарна линейка за 

нуждите на „МБАЛ – Червен бряг“ ЕООД, 

Р Е Ш И: 

Разрешава на Прокуриста на „МБАЛ – Червен бряг“ ЕООД да извърши разход 

на стойност до 10 000.00 /десет хиляди / лева за закупуване на специализиран 

автомобил – санитарна линейка за нуждите на лечебното заведение. 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ  

СЪВЕТ – ЧЕРВЕН БРЯГ:  

         

 

/инж. Ивайло Иванов/  

 

 

 

  


