
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЧЕРВЕН БРЯГ 

 

     Препис-извлечение от протокол № 46  

     от заседание на Общински съвет –  

     Червен бряг, проведено на 28.09.2018 г. 

 

Относно:  Пряко предаване  на заседанието на            

Общинския съвет  по местния радиовъзел 

 

Общинският съвет Червен бряг, с явно гласуване с 22  гласа ЗА,  1  против и без   

въздържали се от общо 23 гласували общински съветници, при общ  брой 29 на 

съветниците в Общинския съвет, прие 

РЕШЕНИЕ 

№ 1044 

 

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  28.09. 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 № 46  

     от заседание на Общински съвет –  

     Червен бряг, проведено на 28.09.2018 г. 

 

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

“ЕТА” 

 

Общинският съвет Червен бряг 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, прие  

РЕШЕНИЕ 

№ 1045 

 

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  28.09.2018 година  да се заснеме 

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

следващия ден и повторение  на 6 октомври   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 № 46  

     от заседание на Общински съвет –  

     Червен бряг, проведено на 28.09.2018 г. 

 

Относно:  Точка: Първа.  

Информация относно състояние на училищната мрежа и тенденции в развитието 

й през учебната 2018/2019 година. Обхванати деца и ученици в детски градини и 

училища. Готовност на учебните и детските заведения на територията на 

общината за учебната 2018/ 2019 г. Състояние на здравеопазването в училищата и 

детските градини. 

Общински съвет Червен бряг   с явно  гласуване  с 27 гласа ЗА, без против и 2 

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 

№ 1046 

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. № 07-01-262/07.09.2018г.  информация относно състояние на 

училищната мрежа и тенденции в развитието й през учебната 2018/2019 година. 

Обхванати деца и ученици в детски градини и училища. Готовност на учебните и 

детските заведения на територията на общината за учебната 2018/ 2019 г. Състояние на 

здравеопазването в училищата и детските градини, предложения от всички постоянни 

комисии от заседания, проведени на  18, 19 и 20 септември 2018 г., 

Р Е Ш И: 

Приема информация относно състояние на училищната мрежа и тенденции в 

развитието й през учебната 2018/2019 година. Обхванати деца и ученици в детски 

градини и училища. Готовност на учебните и детските заведения на територията на 

общината за учебната 2018/ 2019 г. Състояние на здравеопазването в училищата и 

детските градини, съгласно приложението 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ  

СЪВЕТ – ЧЕРВЕН БРЯГ:  

         

/инж. Ивайло Иванов/  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЧЕРВЕН БРЯГ 

 

     Препис-извлечение от протокол № 46  

     от заседание на Общински съвет –  

     Червен бряг, проведено на 28.09.2018 г. 

 

Относно:  Точка: Втора.   

Информация за текущото изпълнение на бюджета на община Червен бряг за 

полугодието на 2018 година. 

 

Общински съвет Червен бряг   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,  прие 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 1047 

Общински съвет Червен бряг на основание  чл.21, ал.1, т.6 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.,  чл. 137, ал. 2 от Закона за публичните 

финанси и чл. 49, ал.2 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 и  представената от Кмета на общината  в Общински 

съвет с вх. № 07-01-260/07.09.2018 г. информация за текущото изпълнение на бюджета 

на община Червен бряг за полугодието на 2018 година, предложения от всички 

постоянни комисии от заседания, проведени на  18, 19 и 20 септември 2018 г., 

Р Е Ш И: 

            Приема информацията за текущото изпълнение на бюджета на Община Червен 

бряг за полугодието  на 2018 г., съгласно приложението. 

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ  

СЪВЕТ – ЧЕРВЕН БРЯГ:  

         

/инж. Ивайло Иванов/  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЧЕРВЕН БРЯГ 

 

     Препис-извлечение от протокол № 46  

     от заседание на Общински съвет –  

     Червен бряг, проведено на 28.09.2018 г. 

 

Относно:  Точка: Трета.  

 Предложение относно  приемане на  бюджетната  прогноза за периода 2019- 2021г. 

на постъпленията от местни приходи и на разходите за местни дейности на 

община Червен бряг. 

Общински съвет Червен бряг   с поименно  гласуване  с 27 гласа ЗА, 1 против и 

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

съветниците в Общинския съвет,  прие 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 1048 

 

Общински съвет Червен бряг на основание  чл. 21, ал.1, т.12 от ЗМСМА,  чл. 83, 

ал. 2 от ЗПФ и чл. 27, ал.2 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. № 07-01-261/07.09.2018 г. предложение относно  приемане на  бюджетната  

прогноза за периода 2019- 2021г. на постъпленията от местни приходи и на разходите 

за местни дейности на община Червен бряг, предложения от всички постоянни комисии 

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

 

Р Е Ш И: 

 Приема бюджетната прогноза на община Червен бряг за периода 2019г.-

2021г. на постъпленията от местни приходи и на разходите за местни дейности, 

изготвени  съгласно БЮ №4/23.08.2018г. на Министерство на финансите- Указания за 

подготовката и представянето на проектобюджетите на първостепенните 

разпоредители с бюджет за 2019г. и на актуализираните бюджетни прогнози  за   2020г.  

и  2021г. 

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ  

СЪВЕТ – ЧЕРВЕН БРЯГ:  

         

/инж. Ивайло Иванов/  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЧЕРВЕН БРЯГ 

 

     Препис-извлечение от протокол № 46  

     от заседание на Общински съвет –  

     Червен бряг, проведено на 28.09.2018 г. 

 

Относно:  Точка: Четвърта.   

Предложение относно  актуализация  по бюджета на община Червен бряг. 

Общински съвет Червен бряг   с поименно  гласуване  с 19 гласа ЗА, 4 против и 6  

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 

№ 1049 

 

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. № 07-01-259/07.09.2018 г. предложение относно  актуализация  

по бюджета на община Червен бряг, предложения от всички постоянни комисии от 

заседания, проведени на  18, 19 и 20 септември 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 ІV. Бюджетни взаимоотношения   

А/Трансфери между бюджети                                                   било   става     разлика 

- § 6101 „Получени трансфери”                                             0   1578646    +1578646 

 

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

- § 6201 „Получени трансфери”                                           888974     0         -888974 

 

В/Временни безлихвени заеми                                                       било    става  разлика 

- § 7600 „Временни  безлихвени заеми между бюджети 

и сметки за средства от ЕС”                                                 673092        0    -673092 

 

2. РАЗДЕЛ V. Финансиране на бюджетното салдо   

А/Заеми от банки и др. лица в страната                                    било   става     разлика 

- §8372 „Получ. дългоср. заеми от др. лица в страната”      0       375615    +375615 

В това число 

- § 8378 „От фонд Енергийна ефективност“                         0       375615    +375615       

- § 8382 „Погашения по дългосрочни 

-  заеми от др. лица в страната“                                           -120002  -142504    -22502 

В това число 

- § 8388 „На фонд Енергийна ефективност“                              0       -22502    -22502      

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” 

§ 1015 „Материали”                                                               105000     79832   -25168 



§ 1020 „Външни услуги”                                                      265885    240885   -25000  

§ 1051 „Командировки в страната“                                       25000     20000      -5000  

 

б/Дейност  123 “Общински съвет” 

§ 5203 „Прид. на др. оборуд., машини, съоръжения ”           30000  29980         -20 

 

1.2. Функция “Здравеопазване”                                                      било  става    разлика 

а/Дейност  412 “МБАЛ” 

§ 5100 „ОР на ДМА“                                                                 0     417353     +417353 

§ 5203 „Прид. на др. оборуд., машини, съоръжения ”      23040    22560           -480 

-   

б/Дейност  469 “Др. д-сти по здравеопазването” 

-  

§ 5203 „Прид. на др. оборуд., машини, съоръжения ”        11000    10980          -20 

 

1.3. Функция “ЖС, БКС и ООС”                                                   било  става    разлика 

а/Дейност  619 “Др. д-сти по ЖС, благоустр. и РР” 

§ 5309 „Придобиване на други НДМА ”                              8400   10920        + 2520 

 

1.4. Функция “Разходи некласиф. в др. функции”                     било  става    разлика 

а/Дейност 910 “Разходи за лихви” 

§ 2224 „Разходи за лихви по др. заеми от страната”         19986    25494      +5508 

 

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

съгласно направените промени по Приложение № 1  в размер на  1 512 073  лв. 

в това число: 

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

2.От собствени средства –  567 160  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. 

6. От кредит от фонд „Енергийна Ефективност и възобновяеми източници“- 

375 615 лв. 

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ  

СЪВЕТ – ЧЕРВЕН БРЯГ:  

         

/инж. Ивайло Иванов/  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЧЕРВЕН БРЯГ 

 

     Препис-извлечение от протокол № 46  

     от заседание на Общински съвет –  

     Червен бряг, проведено на 28.09.2018 г. 

 

Относно:  Точка: Пета.   

Докладна записка относно изменение на Решение № 922/30.04.2018г. на Общински 

съвет  -Червен бряг 

Общински съвет Червен бряг   с поименно  гласуване  с 15 гласа ЗА, 4 против и 7 

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 

№ 1050 

 

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

връзка със свое Решение № 922/30.04.2018г. и представената от Кмета на общината  в 

Общински съвет с вх. № 07-01-270/11.09.2018 г. докладна записка относно изменение 

на Решение № 922/30.04.2018г. на Общински съвет  -Червен бряг, предложения от 

всички постоянни комисии от заседания, проведени на  18, 19 и 20 септември 2018 г., 

Р Е Ш И: 

І.Изменя т. ІІ.Променя плана на разходите по бюджета на гр. Червен бряг за 

2018г. на Решение № 922/30.04.2018г., както следва: 

          Било 

В това число по обекти: 

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

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

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

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

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

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

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

кръстовища- 740 м2-+ 15 836,15 лв. 

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

кръстовища – 550 м2- +11 437,80 лв. 

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

+15 836,15 лв. 

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

- +30 285,62 лв. 

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

+15 698,56 лв. 

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

м2 - +38 715,48 лв. 

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

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

 

          Става 

В това число по обекти: 



- Рехабилитация на участък от ул. "Васил Априлов"  в гр. Червен бряг  - 2773.60 

м2 (между ул „Княз Борис” и ул. „Кубрат”) и 1061,40 м2 /между ул. „Кубрат“ и ул. 

„Бунджовица“/ – +82 210,13 лв. 

- Рехабилитация на участък от ул. " Волов" -  2424,50 м2 /КРЪСТОВИЩЕ с ул. 

„Струма” ляв ръкав на ул. „Волов” – +34 240,76 лв. 

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

край тупик  - 830 м2 – +0 лв. 

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

кръстовища- 744,20 м2 и / от ул. Паисий“ до ул. „Бенковски“/ - 680,04 м2  - + 28 851,20 

лв. 

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

кръстовища – 447,35 м2- +9 018,58 лв. 

- Рехабилитация на ул. "Перник”/от ул. „Паисий” до ул. „Антим”/ – 786,50 м2-  

+15 967,45 лв. 

- Рехабилитация на ул. "Добрич”/от ул. „Антим І” до ул. „Стоян Едрев”/- 1404 

м2 - +28 484,64 лв. 

- Рехабилитация на ул. "Асен”/от ул. „Антим ” до ул. „Паисий”/- 744 м2 - 

+15 277,96 лв. 

- Рехабилитация на ул. "Калоян”/от ул. „Волов” до ул. „Княз Борис І”/-1500 м2 - 

+30 618,00 лв. 

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

„Радомирска”/-1748  м2 - +35 531,28 лв. 

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ  

СЪВЕТ – ЧЕРВЕН БРЯГ:  

         

/инж. Ивайло Иванов/  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЧЕРВЕН БРЯГ 

 

     Препис-извлечение от протокол № 46  

     от заседание на Общински съвет –  

     Червен бряг, проведено на 28.09.2018 г. 

 

Относно:  Точка: Шеста.   

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.; 988/26.06.2018г.; №1021/30.07.2018г.) 

Общински съвет Червен бряг   с явно  гласуване  с 22 гласа ЗА, без против и 5 

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 

№ 1051 

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. № 07-01-266/07.09.2018 г. 

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

на Община Червен бряг в изпълнение на реш. № 232/25.04.2016г.,  реш. № 

279/27.06.2016г.; реш. № 988/26.06.2018г. и реш. №1021/30.07.2018г. на ОбС Червен 

бряг  , предложения от всички постоянни комисии от заседания, проведени на  18, 19 и 

20 септември 2018 г. за приемане на  информацията и предложение от Комисията по 

здравеопазване, младежта и спорта, Общинския съвет да  приеме като т.2 следното 

решение : Възлага на Кмета на общината да  се направи проверка от общинска 

администрация относно   спазването на  правилата и нормите на строително 

монтажните работи по санирането  на бл.12,  ул. „Княз Борис І“, гр. Червен бряг и 

проверка на замърсяването на околната среда, допълнено от общински съветник 

Георгиев : и в срок до следващата сесия да се внесе констативен протокол  за 

резултатите от проверката, 

Р Е Ш И: 

1.Приема информацията в изпълнение на реш. № 232/25.04.2016г.,  реш. № 

279/27.06.2016г.; реш. № 988/26.06.2018г. и реш. №1021/30.07.2018г.относно изготвени, 

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

приложенията. 

2.Възлага на Кмета на общината да  се направи проверка от общинска 

администрация относно   спазването на  правилата и нормите на строително 

монтажните работи по санирането  на бл.12,  ул. „Княз Борис І“, гр. Червен бряг и 

проверка на замърсяването на околната среда и в срок до следващата сесия да се внесе 

констативен протокол  за резултатите от проверката“ 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ  

СЪВЕТ – ЧЕРВЕН БРЯГ:  

         

/инж. Ивайло Иванов/  

 

 

 



 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЧЕРВЕН БРЯГ 

 

     Препис-извлечение от протокол № 46  

     от заседание на Общински съвет –  

     Червен бряг, проведено на 28.09.2018 г. 

 

Относно:  Точка: Седма.   

Предложение относно даване на  съгласие за откриване на процедура за концесия 

за услуга: Музей на открито археологически резерват в м. „Селището“ с. 

Сухаче,  общ. Червен бряг. 

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 

№ 1052 

 

Общински съвет Червен бряг на основание   чл. 21 ал. 1 т. 8 от ЗМСМА, чл. 48, 

т,2д от Закона за културното наследство, чл.8, ал.1 , чл. 22, чл. 51 от ЗК, представеното 

от Кмета на общината  в Общински съвет с вх. № 07-01-246/05.09.2018 г. предложение 

относно даване на  съгласие за откриване на процедура за концесия за услуга: Музей на 

открито археологически резерват в м. „Селището“ с. Сухаче,  общ. Червен бряг, 

предложения от всички постоянни комисии от заседания, проведени на  18, 19 и 20 

септември 2018 г.,  

Р Е Ш И: 

  Общински съвет Червен бряг актуализира Годишна програма за управление и 

разпореждане с имоти общинска собственост в община Червен бряг за 2018г. като в 

Раздел III Описание на имотите, които община Червен бряг има намерение да 

предложи за предоставяне под наем, за продажба и за учредяване на ограничени 

вещни права, нов подраздел В: Имоти публична общинска собственост и услуги, 

които общината има намерение да предостави на концесия.  

I.Концесия за услуга: 

1. Музей на открито, археологически резерват в м. „Селището“ , с. Сухаче, общ. 

Червен бряг. 

II. Общински съвет Червен бряг дава съгласие за изпълнение на подготвителни 

действия за започване на процедура за концесия за услуга за обект : Музей на открито, 

археологически резерват в м. „Селището“ , с. Сухаче, общ. Червен бряг. 

III. Определя  комисия за организация, подготовка и провеждане на подготвителните 

дейности, която да осигури, обосновка относно законосъобразността и 

целесъобразността на концесията, проекти на обявление за откриване на процедурата, 

проекти на решение, и изготвянето на документация за концесията в състав от 7/седем/ 

члена, от които председател, правоспособен юрист, четирима общински съветника, 

определени от   Общински съвет Червен бряг и представител от отдел „Общинска 

собственост и стопански дейности”. 

IV.Определя резервни членове: двама общински съветника, юрист и представител от 

отдел „Общинска собственост и стопански дейности”. 

 Комисията да започне работа и завърши подготвителните дейности до 31.12.2018г 

V. Определя срок на концесионният договора до 35 години. 

VI. Възлага на комисията да изготви подробни списъци за имотите от ОПФ за 

включване в концесията, за заменки, за закупуване. 



VII. Възлага на Кмета на Община Червен бряг, цялостната организация и контрола по 

изпълнение на решението. 

VІІІ. Определя възнаграждение за  членовете на комисията  в размер на 3000,00 /три 

хиляди/ лева, които да се разпределят от Кмета на Общината по предложение на 

председателя на Комисията, в зависимост от участието на членовете на комисията и 

приноса им за изпълнение на подготвителните дейности  

IX. В изпълнение на т. III и IV с явно гласуване с 28гласа 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 Петко 

Ивайлов Петков, Мирослав Николов Михайлов, Атанас Цветанов Атанасов и Марио 

Киров Рангелов и за резервни членове  Николай Петров Димитров и  Петя Веселинова 

Митрашкова. 

 

М О Т И В И: 

В Община Червен бряг е внесено предложение от Частен музей  „АРЕТЕ“ , 

Консорциум „Европа“ ЕООД –София и Университета по библиотекознание и 

информационни технологии /УниБИТ/за ПЧП за  Музей на открито. Археологически 

резерват в м. „Селището“ , с. Сухаче, общ. Червен бряг. Повече от десет години трите 

организации провеждат археологически проучвания в местността „Селището“ в 

землището на с. Сухаче. В резултат на проведените мероприятия са разкрити културно-

исторически находки от Римската епоха, като от особено значение е поземлено имение 

на римският легионер Марк Аврелий Велико от 236 г. сл. н.е. ‚ Вила Рустика“ от III  

век, пещи за керамични изделия от II  век , основи и зидове на други постройки, 

каменни и керамични съдове. В археологическите разкопки участват професори, 

доценти и студенти от университета, Консорциумът е 

закупил част от имотите, в близко бъдеще се очаква да бъдат разкрити нови обекти с 

културно- историческо значение. 

Научната хипотеза от историци, археолози, етнографи е че в местността „Селището“ е 

имало жилищни и производствени сгради през няколко епохи- тракийска, римска, 

византийска, славяно-българска. Разкриването на археологически артефакти наред с 

научната им стойност, ще дадат възможност част от тях да бъдат реставрирани и 

консервирани и да се превърнат в местен археологически обект важен за икономиката 

на селото и общината за развитие на туризъм. 

Регламентирането му , ще ограничи иманярските набези и ще запази за поколенията 

ценни културно-исторически сведения. 

Закона за културното наследство е дал възможност да се обособяват археологически 

резервати, като територия с наситена с издирена или подлежаща на издирване под 

повърхността или наземни археологически ценности. Обекта в местността „Селището“ 

има потенциала да се превърне в музей или комплекс който да посреща посетители от 

страната и чужбина. 

 

Приложение: Писма от Частен музеи ‚АРЕТЕ“-  2 бр., Извадка от КВС с. Сухаче , схема на 

„Вила Рустика“ , Списък на засегнатите имоти. 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ  

СЪВЕТ – ЧЕРВЕН БРЯГ:  

         

/инж. Ивайло Иванов/  



 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЧЕРВЕН БРЯГ 

 

     Препис-извлечение от протокол № 46  

     от заседание на Общински съвет –  

     Червен бряг, проведено на 28.09.2018 г. 

 

Относно:  Точка: Осма.  

Предложение относно учредяване на Общински фонд за подкрепа на 

професионалното развитие на кадри в сектор „Здравеопазване“ за Община Червен 

бряг и утвърждаване на Правилник за организацията и реда на работа на 

Общинския фонд за подкрепа на професионалното развитие на кадри в сектор 

„Здравеопазване“ за Община Червен бряг 

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

и без въздържали  се от общо 26 гласували общински съветници при общ брой 29 на 

съветниците в Общинския съвет,  прие 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 1053 

 

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

за местното самоуправление и местната администрация, представеното от Кмета на 

общината  в Общински съвет с вх. № 07-01-224/11.07.2018 г. предложение относно 

учредяване на Общински фонд за подкрепа на професионалното развитие на кадри в 

сектор „Здравеопазване“ за Община Червен бряг и утвърждаване на Правилник за 

организацията и реда на работа на Общинския фонд за подкрепа на професионалното 

развитие на кадри в сектор „Здравеопазване“ за Община Червен бряг; Предложения от 

всички постоянни комисии при Общински съвет Червен бряг от заседания, проведени 

на 20 и 23  юли  2018 г.; Устно предложение от общински съветник Петьо Веселинов 

Костов  направено на заседанието на Общинския съвет  : 

 В чл.13 на Правилника да се създаде ал.2: При липса на кандидати 

специализанти   придобили  образователно  квалификационна  степен "Магистър по 

медицина" право да кандидатстват  имат студенти по медицина,  при  условията  на 

настоящия правилник, 

Р Е Ш И: 

1.Учредява Общински фонд за подкрепа на професионалното развитие на кадри в 

сектор „Здравеопазване“ за Община Червен бряг. 

2. Утвърждава Правилник за организацията и реда на работа на Общински фонд за 

подкрепа на професионалното развитие на кадри в сектор „Здравеопазване“ за Община 

Червен бряг, съгласно приложението с допълнение : В чл.13  се създава ал.2: При липса 

на кандидати специализанти   придобили  образователно  квалификационна  степен 

"Магистър по медицина" право да кандидатстват  имат студенти по 

медицина,  при  условията  на настоящия правилник 

3.Утвърждава комисията по чл.3 от Правилника за организацията и реда на работа на 

Общински фонд за подкрепа на професионалното развитие на кадри в сектор 

„Здравеопазване“ за Община Червен бряг, в състав: двама общински съветници, 

определени от ОбС – Червен бряг, управителя на „МБАЛ – Червен бряг“ ЕООД и двама 

представители на Общинска администрация.  



4.В изпълнение на т. 3 с явно гласуване с 25 гласа ЗА, без против и без въздържали  се 

от общо 25 гласували общински съветници при общ брой 29 на съветниците в 

Общинския съвет, определя за участие в комисията общински съветници Николай 

Петров Димитров и  Даниел Кръстев Иванов. 

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ  

СЪВЕТ – ЧЕРВЕН БРЯГ:  

         

/инж. Ивайло Иванов/  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЧЕРВЕН БРЯГ 

 

     Препис-извлечение от протокол № 46  

     от заседание на Общински съвет –  

     Червен бряг, проведено на 28.09.2018 г. 

 

Относно:  Точка: Девета.  

Информация за преместваемите обекти по чл. 56 и чл. 57 от ЗУТ  

 

Общински съвет Червен бряг   с явно  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 

№ 1054 

 

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. № 07-01-252/05.09.2018г.  информация за преместваемите обекти 

по чл. 56 и чл. 57 от ЗУТ; Предложение от Комисията по устройство на територията, 

благоустрояване, комунални дейности и екологи от  заседание, проведено на 19.09.2018 

г., 

Р Е Ш И: 

Приема информация за преместваемите обекти по чл. 56 и чл. 57 от ЗУТ, 

съгласно приложението. 

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ  

СЪВЕТ – ЧЕРВЕН БРЯГ:  

         

/инж. Ивайло Иванов/  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЧЕРВЕН БРЯГ 

 

     Препис-извлечение от протокол № 46  

     от заседание на Общински съвет –  

     Червен бряг, проведено на 28.09.2018 г. 

 

Относно:  Точка: Десета.  

Информация относно дейността на Експертен съвет по устройство на територията 

в период от 01.09.2017г. до 01.09.2018 г. 

 

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

въздържал  се от общо 25 гласували общински съветници при общ брой 29 на 

съветниците в Общинския съвет,  прие 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 1055 

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. № 07-01-253/05.09.2018г. информация относно дейността на 

Експертен съвет по устройство на територията в период от 01.09.2017г. до 01.09.2018 г., 

Предложение от Комисията по устройство на територията, благоустрояване, комунални 

дейности и екологи от  заседание, проведено на 19.09.2018 г., 

Р Е Ш И: 

Приема информация относно дейността на Експертен съвет по устройство на 

територията в период от 01.09.2017г. до 01.09.2018 г., съгласно приложението. 

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ  

СЪВЕТ – ЧЕРВЕН БРЯГ:  

         

/инж. Ивайло Иванов/  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЧЕРВЕН БРЯГ 

 

     Препис-извлечение от протокол № 46  

     от заседание на Общински съвет –  

     Червен бряг, проведено на 28.09.2018 г. 

 

Относно:  Точка: Единадесета.  

Информация относно незаконно строителство на територията на община Червен 

бряг и проведени процедури по §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ, за период от 01.09.2017г. до 

01.09.2018г. 

 

Общински съвет Червен бряг   с явно  гласуване  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 

№ 1056 

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. № 07-01-255/05.09.2018г.  информация относно незаконно 

строителство на територията на община Червен бряг и проведени процедури по §4 от 

ПЗР на ЗСПЗЗ, за период от 01.09.2017г. до 01.09.2018г.; Предложение от Комисията по 

устройство на територията, благоустрояване, комунални дейности и екологи от  

заседание, проведено на 19.09.2018 г., 

Р Е Ш И: 

Приема информация относно незаконно строителство на територията на община 

Червен бряг и проведени процедури по §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ, за период от 01.09.2017г. 

до 01.09.2018г., съгласно приложението. 

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ  

СЪВЕТ – ЧЕРВЕН БРЯГ:  

         

/инж. Ивайло Иванов/  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЧЕРВЕН БРЯГ 

 

     Препис-извлечение от протокол № 46  

     от заседание на Общински съвет –  

     Червен бряг, проведено на 28.09.2018 г. 

 

Относно:  Предложение относно  одобряване на проект за изменение  ва /ПУП-

ПУР/ Подробен устройствен план – План  за улична регулация на квартали  : 74б, 

77, 80, 81, и 82 по ул. „ Панайот Волов“  съгласно плана на гр. Червен бряг с 

Възложител „Общ. Червен бряг“. 

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

и без въздържали  се от общо 25 гласували общински съветници при общ брой 29 на 

съветниците в Общинския съвет,  прие 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 1057 

 

Общински съвет Червен бряг на основание  чл.21, ал.1, т.11 и ал.2 от ЗМСМА и 

съгласно изисквания на чл.129, ал. 1 и ал.5 от ЗУТ;  и представеното от Кмета на 

общината  в Общински съвет  с вх. № 07-01-258/07.09.2018г.  предложение относно  

одобряване на проект за изменение  на /ПУП-ПУР/ Подробен устройствен план – План  

за улична регулация на квартали  : 74б, 77, 80, 81 и 82 по ул. „ Панайот Волов“  

съгласно плана на гр. Червен бряг с Възложител „Общ. Червен бряг“ ; Предложение от 

Комисията по устройство на територията, благоустрояване, комунални дейности и 

екологи от  заседание, проведено на 19.09.2018 г., 

 

Р Е Ш И: 

 

ОДОБРЯВА проект за Изменение на Подробен устройствен план – /ПУП-

ПУР/ План за улична регулация на квартали: 74б, 77, 80, 81 и 82 по ул.”Панайот 

Волов”, съгласно плана на г. Червен бряг с Възложител „Община Червен бряг“. 

 

 Решението на Общинския съвет за одобряване на плана да се обнародва в 

Държавен вестник в седем дневен срок от датата на заседанието ,съгласно чл. 129 ал.1 и 

при условията на ал.5 от ЗУТ. 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ  

СЪВЕТ – ЧЕРВЕН БРЯГ:  

         

/инж. Ивайло Иванов/  

 

 

 

 

 

 

 

 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЧЕРВЕН БРЯГ 

 

     Препис-извлечение от протокол № 46  

     от заседание на Общински съвет –  

     Червен бряг, проведено на 28.09.2018 г. 

 

Относно:  Точка: Тринадесета.  

Предложение относно отпускане финансова помощ на граждани. 

 

Общински съвет Червен бряг   с явно  гласуване  с 26 гласа ЗА, без против и без 

въздържали  се от общо 26 гласували общински съветници при общ брой 29 на 

съветниците в Общинския съвет,  прие 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

№ 1058 

 

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

на общината с вх. № 07-01-269/11.09.2018 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 19.09.2018 г., 

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 IV, чл.7,ал.2 т.2 от Критериите за отпускане на 

еднократна финансова помощ. 

         2.Да  се отпусне  финансова помощ в размер на 500 лв. на К. Д. К. 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 200 лв. на И.  Т. Б. от гр. Червен 

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

финансова помощ.  

         4. Да  се отпусне  финансова помощ  в размер на 200 лв. на  С. Л. К. от гр. 

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

еднократна финансова помощ. 

      5. Да  се отпусне  финансова помощ  в размер на 200 лв. на Ц. Г. Ц. от с. Бресте, 

,на основание по раздел IV , чл.6, ал.1  от Критериите  за отпускане на еднократна 

финансова помощ. 

 6. Да  не се отпуска   финансова помощ на  И. И. Р. от  гр. Койнаре, поради липса 

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 100 лв.  на  И. Б. И. от с. 

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

еднократна финансова помощ. 

        8. Да  се отпусне  финансова помощ в размер на 100 лв. на Ш. А. М. от с. Глава, 

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

финансова помощ. 

 9. Да се отпусне  финансова помощ в размер на 200 лв.  на  М. Ю. М. от  гр. 

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

еднократна финансова помощ. 



10.Да се отпусне  финансова помощ в размер на 200 лв. на Н. П. Ц. от с. Бресте, 

на основание  по раздел IV, чл.6, ал.1 от Критериите за отпускане на еднократна 

финансова помощ. 

         11.Да  се отпусне  финансова помощ в размер на 200 лв. на П. И. П.  от гр. Червен 

бряг, на основание по  раздел IV, чл.6, ал.1 от Критериите  за отпускане на еднократна 

финансова помощ. 

12. Да  се отпусне  финансова помощ в размер на 200 лв.  на В. И. Й. от с. Бресте 

, на основание по раздел IV, чл.6, ал.1 от  Критериите  за отпускане на еднократна 

финансова помощ.  

         13. Да  се отпусне  финансова помощ  в размер на 200 лв. на  Г. К. А. от с. Бресте, 

на основание  по раздел IV, чл.6, ал.1 от Критериите  за отпускане на еднократна 

финансова помощ. 

      14. Да  не се отпуска  финансова помощ  на С. Б. П. от гр. Койнаре, поради липса 

на основание по раздел III от Критериите  за отпускане на еднократна финансова 

помощ. 

 15. Да   се отпусне   финансова помощ в размер на 100 лв.  на  Н. Д. В.  от  с. 

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

финансова помощ. 

  16. Да   се отпусне финансова помощ в размер на 100 лв.  на  З. И. М.  от гр. 

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

еднократна финансова помощ. 

        17. Да  се отпусне  финансова помощ в размер на 300 лв. на Г.В. М. от гр. 

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

еднократна финансова помощ. 

 18. Да се отпусне  финансова помощ в размер на 100 лв.  на  М. В. Т.  от  гр. 

Червен бряг, на основание  по раздел III от Критериите  за отпускане на еднократна 

финансова помощ. 

 19. Да   се отпусне   финансова помощ в размер на 100 лв.  на  Д. Н. И.  от  с. 

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

еднократна финансова помощ. 

  20. Да  не се отпуска финансова помощ на  Т. Х. Ц.  от с. Глава, поради липса на 

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

финансова помощ. 

        21. Да  се отпусне  финансова помощ в размер на 100 лв. на С. А. У. от гр. 

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

еднократна финансова помощ. 

 22. Да се отпусне  финансова помощ в размер на 300 лв.  на  А. М. А.  от  с. 

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

финансова помощ. 

  

  

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ  

СЪВЕТ – ЧЕРВЕН БРЯГ:  

         

/инж. Ивайло Иванов/  

 

 

 

 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЧЕРВЕН БРЯГ 

 

     Препис-извлечение от протокол № 46  

     от заседание на Общински съвет –  

     Червен бряг, проведено на 28.09.2018 г. 

 

Относно:  Точка: Четиринадесета.  

Предложение относно  отдаване под наем на недвижим  имот  публична 

общинска собственост представляващ сграда със застроена площ от 55 кв.м., 

състояща се от 2 /две/ стаи и коридор, находяща се V-ти квартал, квартал 75, 

съгласно АОС № 213/02.03.2001 год.  
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 

№ 1059 

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

ал.7 от ЗОС, чл. 15 ал.1 от НРПУРОИ, представеното от Кмета на общината  в 

Общински съвет  с вх. № 07-01-250/05.09.2018г. предложение относно  отдаване под 

наем на недвижим  имот  публична общинска собственост представляващ сграда със 

застроена площ от 55 кв.м., състояща се от 2 /две/ стаи и коридор, находяща се V-ти 

квартал, квартал 75, съгласно АОС № 213/02.03.2001 год.; Предложение от  Комисията 

по финансово стопанска политика, бюджет и общинска собственост от заседание, 

проведено на 20.09.2018 г., 

Р Е Ш И: 

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

за отдаване под наем на недвижим имот публична общинска собственост, 

представляващ сграда със застроена площ от 55 кв.м., състояща се от 2 /две/ стаи и 

коридор, находяща се V-ти квартал, кв. 75, съгласно АОС № 213/02.03.2001 год. за срок 

до провеждане на процедура по разпореждане, но не повече от 5 год. 

            II.Определя начална тръжна месечна наемна цена не по-ниска от 77,00 

/седемдесет и седем/ лв. без  ДДС, съгласно приложение  № 7 към Раздел XI, т. IV 

,,Базисни наемни цени за друг вид обекти – сладкарница, кафе – клуб, кафе – 

сладкарница, заведение за бързо хранене, продажба на закуски‘‘  и приложение  № 7 

към Раздел XI, т. 2 от ,,Наредба за определянето и администрирането на местните 

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

участие 138,00 /сто тридесет и осем/ лева. 

МОТИВИ: Сградата е в лошо конструктивно състояние. Проведени са две процедури 

- избрани са наематели. Първата процедура е прекратена съгласно заповед № РД – 10 

– 71/03.02.2017 год., поради неподписване на договор, а втората процедура договора е 

прекратен съгласно № РД – 10 – 318/25.07.2018 год. И при двете процедури  

аргумента е  висока наемна цена. 

            III.Утвърждава комисия за организация, подготовка и провеждане на процедура 

в състав от 7 членове, от които председател, правоспособен юрист, 3 общински 

съветници и 2 представители на отдел ,,ОбС и СД‘‘.  

Определя резервни членове: 1 общински съветник, 1 юрист и 1 представител на отдел 

,,ОбС и СД‘‘. 

            IV.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. 



  V.В изпълнение на т. III  с явно гласуване с 28гласа ЗА, без против и без 

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

съветниците в Общинския съвет,  определя за участие в комисията    общински 

съветници Николай Петров Димитров,  Атанас Цветанов Атанасов и Красимир Алеков 

Евтимов и за резервен член  Николай Георгиев Мишовски 

 

Приложения: Копие от  АОС,  копие от скица, копие на заповед с рег. № РД – 10 – 

71/03.02.2017 год., копие на заповед с рег. № РД – 10 – 318/25.07.2018 год. 

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ  

СЪВЕТ – ЧЕРВЕН БРЯГ:  

         

/инж. Ивайло Иванов/  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЧЕРВЕН БРЯГ 

 

     Препис-извлечение от протокол № 46  

     от заседание на Общински съвет –  

     Червен бряг, проведено на 28.09.2018 г. 

 

Относно:  Точка: Петнадесета.  

Предложение относно изменение на Решение № 830/29.01.2018 год., относно 

класификация на общинските жилища.  

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 

№ 1060 

 

Общински съвет Червен бряг на основание  чл. 42, ал. 2 от ЗОС, чл. 3, ал. 2 от 

Наредба за условията и реда за установяване на жилищни нужди, за настаняване под 

наем и продажба на общински жилища във връзка със свое  Решение № 830/29.01.2018 

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

247/05.09.2018г. предложение относно изменение на Решение № 830/29.01.2018 год., 

относно класификация на общинските жилища; Предложение от  Комисията по 

финансово стопанска политика, бюджет и общинска собственост от заседание, 

проведено на 20.09.2018 г., 

Р Е Ш И: 

1. Общински съвет гр. Червен бряг дава съгласие в класификацията на общинските 

жилища през 2018 год. в точка 3 ,, Резервни жилища‘‘ да отпадне гр. Червен бряг, ул. 

,,Васил Априлов‘‘ № 20 – II етаж и да стане апартамент, находящ се в ж.к. Победа, бл. 

6/70, вх. Б, ет. 3, ап. 8. 

2. Общински съвет гр. Червен бряг дава съгласие в класификацията на общинските 

жилища през 2018 год.  в точка 2 ,,Ведомствени жилища‘‘, находящо се в гр. Червен 

бряг, ул. ,,Васил Априлов‘‘ № 29 а - II етаж да отпадне и да стане ,,Жилища за отдаване 

под наем‘‘ в т. 1. 

 М О Т И В И: 

Във връзка с протокол от 23.08.2018 год. на комисия по картотекиране на крайно 

нуждаещи се граждани и настаняване под наем в общински жилища се предлага 

промяна в класификацията на общинските жилища, поради причината, че броя им е 

малък и неможе да се обслужват нуждите и потребностите на картотекираните и 

чакащи граждани.  

 

     Приложение: Копие от протокол на комисия по картотекиране на крайно 

нуждаещи се граждани, АОС № 2347/21.05.2018 год., АОС № 1180/21.05.2018 год., 

АОС № 20/30.06.1997 год. , Решение № 830/29.01.2018 год. 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ  

СЪВЕТ – ЧЕРВЕН БРЯГ:  

         

/инж. Ивайло Иванов/  



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЧЕРВЕН БРЯГ 

 

     Препис-извлечение от протокол № 46  

     от заседание на Общински съвет –  

     Червен бряг, проведено на 28.09.2018 г. 

 

Относно:  Точка: Шестнадесета.  

Предложение относно  обособяване на площадка, находяща се в поземлен имот с 

идентификатор 80501.805.415, гр. Червен бряг, ж.к. „Победа”, пред бл. 9/70 и 

провеждане на процедура за отдаване под наем. 

Общински съвет Червен бряг   с поименно  гласуване  с 21 гласа ЗА, 1 против и 2 

въздържали  се от общо 24 гласували общински съветници при общ брой 29 на 

съветниците в Общинския съвет,  прие 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 1061 

 

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

връзка с чл. 56, ал. 1 от ЗУТ, 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. № 07-01-254/05.09.2018г. 

предложение относно  обособяване на площадка, находяща се в поземлен имот с 

идентификатор 80501.805.415, гр. Червен бряг, ж.к. „Победа”, пред бл. 9/70 и 

провеждане на процедура за отдаване под наем,  

Р Е Ш И: 

І. Общински съвет – гр. Червен бряг дава съгласие да се обособи площадка от 50 

кв. м. в поземлен имот с идентификатор 80501.805.415, находяща се в гр. Червен бряг, 

ж.к. „Победа”, пред бл. 9/70 и провеждане на процедура за отдаване под наем, съгласно 

приложената схема. 

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

площадка за разполагане на преместваем обект. 

  ІІІ. Дава съгласие да се проведе публичен търг с тайно наддаване, чрез 

предварително представяне на заявленията в деловодството на Община Червен бряг и 

представяне на необходимите документи от участниците в деня на търга за отдаване 

под наем на общински недвижим имот, представляващ площадка с площ 50 кв. м. за 

разполагане на преместваем обект, находяща се в гр. Червен бряг, ж.к. „Победа”, пред 

бл. 9/70, съгласно приложената схема за срок от 10 години. 

1. Определя начална тръжна месечна наемна цена не по - ниска от 300,00 /триста/ 

лева без ДДС и депозит за участие 600,00 /шестстотин/ лева. 

2. Утвърждава комисия за организация, подготовка и провеждане на процедура в 

състав от 7 /седем/ членове, от които председател, правоспособен юрист, трима 

общински съветници, двама представители на отдел Общинска собственост и 

стопански дейности. Определя резервни членове: един общински съветник, 

правоспособен юрист и представител на отдел Общинска собственост и стопански 

дейности.  

ІV. Възлага на Кмета на община Червен бряг цялостната организация по 

подготовката и провеждане на процедурите по отдаване под наем и сключване договор 

със спечелилия участник. 

V. В изпълнение на т. III .2 с явно 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,  определя за участие в комисията    общински 



съветници Петко Ивайлов Петков, Атанас Цветанов Атанасов и Николай Георгиев 

Мишовски и за резервен член  Николай Петров Димитров. 

 

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ  

СЪВЕТ – ЧЕРВЕН БРЯГ:  

         

/инж. Ивайло Иванов/  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЧЕРВЕН БРЯГ 

 

     Препис-извлечение от протокол № 46  

     от заседание на Общински съвет –  

     Червен бряг, проведено на 28.09.2018 г. 

 

Относно:  Точка: Седемнадесета.  

Предложение относно отдаване под наем на общински недвижим имот, 

представляващ площадка за поставяне на павилион с обща площ от 50,00 кв.м, 

предназначен за търговски обект, находящ се на бул. „Христо Ботев”, /павилион 

за продажба на билети/ от страна на ЖП гарата, гр. Червен бряг. 

 

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

и без въздържали  се от общо 26 гласували общински съветници при общ брой 29 на 

съветниците в Общинския съвет,  прие 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 1062 

 

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, във връзка с чл. 56 от ЗУТ, 

представеното от Кмета на общината  в Общински съвет  с вх. № 07-01-249/05.09.2018г. 

предложение относно отдаване под наем на общински недвижим имот, представляващ 

площадка за поставяне на павилион с обща площ от 50,00 кв.м, предназначен за 

търговски обект, находящ се на бул. „Христо Ботев”, /павилион за продажба на билети/ 

от страна на ЖП гарата, гр. Червен бряг, Предложение от  Комисията по финансово 

стопанска политика, бюджет и общинска собственост от заседание, проведено на 

20.09.2018 г., 

 

Р Е Ш И: 

 

 I. Да се проведе публичен търг с тайно наддаване, чрез предварително 

представяне на заявленията в деловодството на Община Червен бряг и представяне на 

необходимите документи от участниците в деня на търга за отдаване под наем на 

общински недвижим имот, представляващ площадка за поставяне на павилион 

/продажба на билети/ с обща площ от 50,00 кв.м. предназначен за търговски обект, 

находящ се на бул. „Христо Ботев” от страна на ЖП гарата, за срок от 5 години. 

Определя начална тръжна месечна цена не по-малка от 300,00 /триста/ лева на месец 

без ДДС, и депозит за участие 540,00 /петстотин и четиридесет/ лева 

 II. Утвърждава комисия за организация, подготовка и провеждане на процедура 

в състав от 7 /седем/ членове, от които председател, правоспособен юрист, 3/трима/ 

общински съветници, 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 процедурите по отдаване под наем и сключване на 

договор със спечелилия участник. 

 

 



ІV. В изпълнение на т. II с явно гласуване с 27гласа ЗА, 2 против и без 

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

съветниците в Общинския съвет,  определя за участие в комисията    общински 

съветници Радко Стефанов Георгиев,  Петя Владимирова Димитрова и Цветомил 

Симеонов Кръстев и  за резервен член  Петьо Максимов Георгиев 

Приложение: Копие от плана.  

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ  

СЪВЕТ – ЧЕРВЕН БРЯГ:  

         

/инж. Ивайло Иванов/  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЧЕРВЕН БРЯГ 

 

     Препис-извлечение от протокол № 46  

     от заседание на Общински съвет –  

     Червен бряг, проведено на 28.09.2018 г. 

 

Относно:  Точка: Осемнадесета.  

Предложение относно  разрешаване  изработването на изменение на Подробен 

устрйствен план- План за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) за новообразуван 

урегулиран   поземлен имот(УПИ) VІ-155, кв.16 по действащия ПУП-ПРЗ на с. 

Бресте. 

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 

№ 1063 

 

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

местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА), чл.124а, ал.1 от Закона 

за устройство на територията (ЗУТ) и представеното от Кмета на общината  в 

Общински съвет  с вх. № 07-01-256/05.09.2018г. предложение относно  разрешаване  

изработването на изменение на Подробен устрйствен план- План за регулация и 

застрояване (ПУП-ПРЗ) за новообразуван урегулиран   поземлен имот(УПИ) VІ-155, 

кв.16 по действащия ПУП-ПРЗ на с. Бресте;  Предложение от  Комисията по финансово 

стопанска политика, бюджет и общинска собственост от заседание, проведено на 

20.09.2018 г., 

Р Е Ш И:    

         1. Променя се собствеността на съществуващите УПИ VІ-155 "За детска градина и 

читалище" и УПИ VІІ-155 "За заведение за социални грижи" от публична в частна 

общинска собственост. 

         2. Разрешава на Кмета на Община Червен бряг във връзка с правомощията му по 

чл.124а, ал.2 от ЗУТ да проведе всички необходими процедури за: Изменение на ПУП-

ПРЗ за новообразуван УПИ VІ-155 "За хотел", кв.16 по плана на с.Бресте. 

3. След влизане в действие на изменението на ПУП-ПРЗ за новообразуван УПИ 

VІ-155, кв.16 по ПУП-ПРЗ на с.Бресте с предназначение “За хотел”, този имот да се 

актува като частна общинска собственост, да се изготви пазарна оценка за стойността 

му и се предложи отново на Общински съвет Червен бряг за приемане на оценката и 

разрешение на продажбата му. 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ  

СЪВЕТ – ЧЕРВЕН БРЯГ:  

         

/инж. Ивайло Иванов/  

 

 

 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЧЕРВЕН БРЯГ 

 

     Препис-извлечение от протокол № 46  

     от заседание на Общински съвет –  

     Червен бряг, проведено на 28.09.2018 г. 

 

Относно:  Предложение относно  сключен Анекс към Административен договор за 

предоставяне на БФП и поемане на задължението на издаденото адекватно 

обезпечение до четири месеца след изтичане на новия срок за приключване на 

проекта или 02.04.2019 г. за авансово плащане по проект: № BG16RFOP001-2.001-

0019-C02, „Реконструкция, модернизация и въвеждане на мерки за енергийна 

ефективност на „За обект комплекс за култура и изкуство“, находящ се в гр. 

Червен бряг, ул. „Търговска“ по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 - 

2020, процедура на директно предоставяне BG16RFOP001-2.001 „Енергийна 

ефективност в периферните райони“     
Общински съвет Червен бряг   с поименно  гласуване  с 19 гласа ЗА, 1 против и 8 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 

№ 1064 

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

4(1). а от подписан Анекс към Административен договор за предоставяне на 

безвъзмездна финансова помощ № от ИСУН BG16RFOP001-2.001-0019-C02 и № РД-

02-37-238(1)/24.08.2018 г. по Оперативна програма „Региони в растеж”, процедура за 

предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP001-2.001 – „Енергийна 

ефективност в периферните райони“ , представеното от Кмета на общината  в 

Общински съвет  с вх. № 07-01-267/07.09.2018г. предложение относно  сключен Анекс 

към Административен договор за предоставяне на БФП и поемане на задължението на 

издаденото адекватно обезпечение до четири месеца след изтичане на новия срок за 

приключване на проекта или 02.04.2019 г. за авансово плащане по проект: № 

BG16RFOP001-2.001-0019-C02, „Реконструкция, модернизация и въвеждане на мерки 

за енергийна ефективност на „За обект комплекс за култура и изкуство“, находящ се в 

гр. Червен бряг, ул. „Търговска“ по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 - 

2020, процедура на директно предоставяне BG16RFOP001-2.001 „Енергийна 

ефективност в периферните райони“; Предложение от  Комисията по финансово 

стопанска политика, бюджет и общинска собственост от заседание, проведено на 

20.09.2018 г., 

Р Е Ш И:  

            Упълномощава Кмета на Общината да представи оригинал на Запис на заповед 

за поемане на задължението на издаденото адекватно обезпечение до четири месеца 

след изтичане на новия срок за приключване на проекта или 02.04.2019 г. на авансово 

плащане – Запис на заповед, в размер на 885 183,47 лева ( осемстотин осемдесет и пет 

хиляди сто осемдесет и три лева и четиридесет и седем стотинки ), която е 35% от 

стойността на предоставената от Управляващия орган безвъзмездна финансова помощ 

към Бенефициента.  

 

Приложение: 1. Запис на заповед 

2. Анекс към Административен договор № от ИСУН BG16RFOP001-2.001-0019-C02 и 

№ РД-02-37-238(1)/24.08.2018 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ  

СЪВЕТ – ЧЕРВЕН БРЯГ:  

        /инж. Ивайло Иванов/  



 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЧЕРВЕН БРЯГ 

 

     Препис-извлечение от протокол № 46  

     от заседание на Общински съвет –  

     Червен бряг, проведено на 28.09.2018 г. 

 

Относно:  Точка: Двадесета.  

Предложение относно  допълване на годишната програма за управление и 

разпореждане с имоти - общинска собственост в Община Червен бряг през 2018 

година, приемане на пазарна оценка и продажба на недвижим имот частна 

общинска собственост, представляващ дворно място от 4000 кв.м. с изградена 

почивна станция на 2 ½ етажа.  I – ви етаж - 260 кв.м., състоящ се от кухня, 

столова, умивалня, санитарен възел и складове – 3 броя. II – ри етаж – 270 кв.м., 

състоящ се от 10 броя спални, умивални, 2 броя тоалетни. Тавански етаж състоящ 

се от стая за отдих, библиотека. Конструкция на сградата – монолитна,  строена 

през 1972 год., находяща се в с. Рибарица, местност ,,Костина‘‘, парцел I, кв. 107, 

съгласно АОС № 28/09.07.1997 г. 

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 

№ 1065 

 

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

в Общински съвет  с вх. № 07-01-263/07.09.2018г. предложение относно  допълване на 

годишната програма за управление и разпореждане с имоти - общинска собственост в 

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

недвижим имот частна общинска собственост, представляващ дворно място от 4000 

кв.м. с изградена почивна станция на 2 ½ етажа.  I – ви етаж - 260 кв.м., състоящ се от 

кухня, столова, умивалня, санитарен възел и складове – 3 броя. II – ри етаж – 270 кв.м., 

състоящ се от 10 броя спални, умивални, 2 броя тоалетни. Тавански етаж състоящ се от 

стая за отдих, библиотека. Конструкция на сградата – монолитна,  строена през 1972 

год., находяща се в с. Рибарица, местност ,,Костина‘‘, парцел I, кв. 107, съгласно АОС 

№ 28/09.07.1997 г., устно предложение от общински съветник Мирослав Михайлов 

направено на заседанието на Общинския съвет да се възложи на Кмета на общината  до 

сесията през месец ноември да внесе в Общински съвет визия относно почивна станция 

Рибарица - включваща :  

1.Предложение относно  необходимите средства за ремонт  на материалната база за 

пълноценно функциониране на станцията и да се стопанисва от общината 

2. Предложение за отдаване под наем 

3. Предложение за отдаване на концесия 

Всяко предложение да включва анализ  на плюсове и минуси от тяхната реализация, 

 

Р Е Ш И: 

 

Възлага на Кмета на общината  до сесията през месец ноември да внесе в 

Общински съвет визия относно почивна станция Рибарица - включваща :  

1.Предложение относно  необходимите средства за ремонт  на материалната база за 



пълноценно функциониране на станцията и да се стопанисва от общината 

2. Предложение за отдаване под наем 

3. Предложение за отдаване на концесия 

Всяко предложение да включва анализ  на плюсове и минуси от тяхната реализация 

 

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ  

СЪВЕТ – ЧЕРВЕН БРЯГ:  

         

/инж. Ивайло Иванов/  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЧЕРВЕН БРЯГ 

 

     Препис-извлечение от протокол № 46  

     от заседание на Общински съвет –  

     Червен бряг, проведено на 28.09.2018 г. 

 

Относно:  Точка: Двадесет и първа.  

Предложение относно  придобиване право на собственост върху поземлен имот с 

идентификатор № 81551.78.3, с площ 915.00 кв. м., с начин на трайно ползване – 

лозе, трайно предназначение на територията-земеделска, категория – трета, 

местност „Над село” по КК и КР на с. Чомаковци, собственост на физически лица, 

във връзка с разширяване на Гробищен парк с. Чомаковци. 

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 

№ 1066 

 

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. № 07-01-264/07.09.2018г. предложение относно  придобиване 

право на собственост върху поземлен имот с идентификатор № 81551.78.3, с площ 

915.00 кв. м., с начин на трайно ползване – лозе, трайно предназначение на 

територията-земеделска, категория – трета, местност „Над село” по КК и КР 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 20.09.2018 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 с идентификатор № 81551.78.3, с площ 915.00 кв. м., с 

начин на трайно ползване – лозе, трайно предназначение на територията-земеделска, 

категория – трета, местност „Над село” по КК и КР на с. Чомаковци, собственост на 

наследниците на Георги Лазаров Гетов. 

2.Дава съгласие да се закупи поземлен имот с идентификатор № 81551.78.3, с 

площ 915.00 кв. м., с начин на трайно ползване – лозе, трайно предназначение на 

територията-земеделска, категория – трета, местност „Над село” по КК и КР на с. 

Чомаковци, собственост на наследниците на Г. Л. Гетов, на стойност 1 000,00 /хиляда/ 

лева. 

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

със собствениците. 

Приложение: копия на ПУП-ПЗ, скица, данъчна оценка, удостоверение за 

наследници, документ за собственост, доклад пазарна оценка, решение 848/29.01.2018 

г. от Общински съвет гр. Червен бряг. 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ  

СЪВЕТ – ЧЕРВЕН БРЯГ:  

        /инж. Ивайло Иванов/  



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЧЕРВЕН БРЯГ 

 

     Препис-извлечение от протокол № 46  

     от заседание на Общински съвет –  

     Червен бряг, проведено на 28.09.2018 г. 

 

Относно:  Точка: Двадесет и втора.  

Предложение относно допълване на годишната програма за управление и 

разпореждане с имоти - общинска собственост в Община Червен бряг през 2018 

година, приемане на пазарнa оценкa и продажба на поземлен имот с 

идентификатор  80501.805.271, площ 468 кв.м., трайно предназначение на 

територията: Урбанизирана, начин на трайно ползване: Ниско застрояване (до 10 

м), находящ се в гр. Червен бряг, ул. ,,Яне Сандански‘‘ № 13, съгласно АОС № 

2372/27.08.2018 год. 

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

и 9 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 

№ 1067 

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

9, чл. 35, ал. 1 от ЗОС и чл. 46, ал. 1 от НРПУРОИ, представеното от Кмета на 

общината  в Общински съвет  с вх. № 07-01-248/05.09.2018г. предложение относно 

допълване на годишната програма за управление и разпореждане с имоти - общинска 

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

продажба на поземлен имот с идентификатор  80501.805.271, площ 468 кв.м., трайно 

предназначение на територията: Урбанизирана, начин на трайно ползване: Ниско 

застрояване (до 10 м), находящ се в гр. Червен бряг, ул. ,,Яне Сандански‘‘ № 13, 

съгласно АОС № 2372/27.08.2018 год., Предложение от  Комисията по финансово 

стопанска политика, бюджет и общинска собственост от заседание, проведено на 

20.09.2018 г., 

Р Е Ш И:                            

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

общинска собственост в Община Червен бряг през 2018 г. с поземлен имот с 

идентификатор  80501.805.271, площ 468 кв.м., трайно предназначение на територията: 

Урбанизирана, начин на трайно ползване: Ниско застрояване (до 10 м), находящ се в гр. 

Червен бряг, ул. ,,Яне Сандански‘‘ № 13, съгласно АОС № 2372/27.08.2018 год. 

II. Дава съгласие да бъде извършена продажба на общински недвижим имот - 

частна общинска собственост, представляващ поземлен имот с идентификатор  

80501.805.271, площ 468 кв.м., трайно предназначение на територията: Урбанизирана, 

начин на трайно ползване: Ниско застрояване (до 10 м), находящ се в гр. Червен бряг, ул. 

,,Яне Сандански‘‘ № 13, съгласно АОС № 2372/27.08.2018 год. 

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

общинска собственост, представляващ поземлен имот с идентификатор  80501.805.271, 

площ 468 кв.м., трайно предназначение на територията: Урбанизирана, начин на трайно 

ползване: Ниско застрояване (до 10 м), находящ се в гр. Червен бряг, ул. ,,Яне 

Сандански‘‘ № 13, съгласно АОС № 2372/27.08.2018 год. в размер на 6 600 лв. /шест 

хиляди и шестстотин/ лева без ДДС. 

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

продажба на общински недвижим имот - частна общинска собственост, представляващ 



поземлен имот с идентификатор  80501.805.271, площ 468 кв.м., трайно предназначение 

на територията: Урбанизирана, начин на трайно ползване: Ниско застрояване (до 10 м), 

находящ се в гр. Червен бряг, ул. ,,Яне Сандански‘‘ № 13, съгласно АОС № 

2372/27.08.2018 год. с начална тръжна продажна цена не по-ниска от 6 600 лв. /шест 

хиляди и шестстотин/ лева без ДДС и депозит за участие в размер на 660,00 лв. 

/шестстотин и шестдесет/ лева. 

V. Утвърждава комисия за организация, подготовка и провеждане на процедура, в 

състав от 7 /седем/ члена, от които председател, правоспособен юрист, четирима 

общински съветника, определени от Общински съвет – Червен бряг и един представител 

от отдел ,,ОбС и СД‘‘. 

Определя резервни членове: двама общински съветника, юрист и един 

представител от отдел ,,ОбС и СД‘‘. 

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

подготовката, провеждането на процедурата и подписването на договор за продажба по 

реда от НРПУРОИ.  

 VII.  В изпълнение на т. II с явно гласуване с 26гласа ЗА, без против и 1 

въздържал се от общо 27 гласували общински съветници при общ брой 29 на 

съветниците в Общинския съвет,  определя за участие в комисията    общински 

съветници Радко Стефанов Георгиев, Петя Владимирова Димитрова, Петьо Веселинов 

Костов и Тихомир Иванов Томов и за резервни членове Николай Георгиев Мишовски и  

Николай Петров Димитров. 

 

 Приложени копия на: Копие на акт за общинска собственост, копие на скица, копие 

на данъчна оценка, пазарна оценка. 

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ  

СЪВЕТ – ЧЕРВЕН БРЯГ:  

         

/инж. Ивайло Иванов/  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЧЕРВЕН БРЯГ 

 

     Препис-извлечение от протокол № 46  

     от заседание на Общински съвет –  

     Червен бряг, проведено на 28.09.2018 г. 

 

Относно:  Точка: Двадесет и трета. 

 Предложение относно приемане на пазарна оценка и продажба на 

придаваема  площ  по ПРЗ на гр. Червен бряг  /неуредени регулачни сметки/ 

съгласно ПУП-ПРЗ № РД – 11 – 100/21.09.2011 год., от имот с идентификатор 

80501.804.107 – частна общинска собственост, към имот с идентификатор 

80501.804.247 по КК и КР на гр. Червен бряг, собственост на физически  лица.  

Общински съвет Червен бряг   с поименно  гласуване  с 24 гласа ЗА, без 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 

№ 1068 

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

ал. 4, т. 2 от ЗОС във връзка с Решение 943/30.04.2018 г. на ОС Червен бряг, 

представеното от Кмета на общината  в Общински съвет  с вх. № 07-01-265/07.09.2018г. 

предложение относно приемане на пазарна оценка и продажба на придаваема  площ  по 

ПРЗ на гр. Червен бряг  /неуредени регулачни сметки/ съгласно ПУП-ПРЗ № РД – 11 – 

100/21.09.2011 год., от имот с идентификатор 80501.804.107 – частна общинска 

собственост, към имот с идентификатор 80501.804.247 по КК и КР на гр. Червен бряг, 

собственост на физически  лица, Предложение от  Комисията по финансово стопанска 

политика, бюджет и общинска собственост от заседание, проведено на 20.09.2018 г., 

Р Е Ш И                        

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

гр.Червен бряг  с площ от 110,00 /сто и десет/ кв.м. от имот с идентификатор 

80501.804.107 – частна общинска собственост, към имот с идентификатор 

80501.804.247 по КК и КР на гр. Червен бряг. 

     2.Приема пазарната оценка и определя пазарна цена на горецитираната площ в 

размер на 1550 лв. /хиляда петстотин и петдесет/, определена от сертифициран 

оценител , при данъчна оценка 841,90 лв. /осемстотин четиридесет и един лв. и 0,90 ст./ 

от Отдел АМДТ Червен бряг. 

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

на придаваема  площ по ПРЗ с площ от 110,00 /сто и десет/ кв.м. граничеща и 

придадена по регулация към  имот с идентификатор  80501.804.247 по КК и КР на гр. 

Червен бряг със собственика на имота П.  Б.  с адрес гр.Червен бряг, ул. „Цар Калоян“ 

№ …. 

 

Приложения: Копие на заявление; Решение 943/30.04.2018 г. на ОС Червен бряг;  

Скица; Копие на данъчна оценка- 1 бр. и Копие на пазарна оценка- 1 бр ., Заповед с рег. № 

РД – 11 – 100/21.09.2011 год., Договор за покупко – продажба на недвижим имот. 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ  

СЪВЕТ – ЧЕРВЕН БРЯГ:  

        /инж. Ивайло Иванов/  



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЧЕРВЕН БРЯГ 

 

     Препис-извлечение от протокол № 46  

     от заседание на Общински съвет –  

     Червен бряг, проведено на 28.09.2018 г. 

 

Относно:  Точка: Двадесет и четвърта.  

Предложение  относно актуализиране на паралелките под минималния брой 

ученици за учебната 2018/2019г. в училищата на територията на община Червен 

бряг. 

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

и 1 въздържал  се от общо 27 гласували общински съветници при общ брой 29 на 

съветниците в Общинския съвет,  прие 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 1069 

 

Общински съвет Червен бряг на основание  чл.68, ал.2 и ал.5 и чл. 69, ал.3 от 

Наредбата за финансиране на институциите в системата на предучилищното и                                                                       

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

№ 07-01-271/20.09.2018г. предложение относно Актуализиране на паралелките под 

минималния брой ученици за учебната 2018/2019г. в училищата на територията на община 

Червен бряг, Предложение от Комисията по образование, култура и вероизповедания от 

заседание, проведено на 20.09.2018 г. 

Р Е Ш И: 

 

1. Разрешава съществуването на  паралелки под минималния брой ученици за 

учебната 2018/2019 г., на основание чл.68, ал.1, т.2 и ал. 5 от Наредбата за 

финансиране на институциите в системата на предучилищното и училищно 

образование, в следните училища: 

 

 

Училище 

Брой 

ученици в 

паралелки в 

начален eтап под 

определения 

минимум 
 

Брой 

Ученици в 

паралелки 

в прогимназиален 

етап под 

определения 

минимум 

 

Брой 

Ученици в 

паралелки 

в гимназиален 

етап под 

определения 

минимум 

СУ „Д-р Петър Берон” 

гр. Червен бряг 
- - 

 

8 „б“ кл. – 14 уч. 

 

СУ „Хр. Смирненски” 

гр. Койнаре 

 

2 „б“  кл.  -  14 уч. 

4 „б“  кл. -  14 уч. 

            

 

 

 

 

 

ПГХТ „Юрий Гагарин“  

гр. Червен бряг 
  

 

9 „а“ кл. – 15 уч. 

Об У „Отец Паисий“- 

с. Радомирци 

1 кл. – 13 уч. 

2 кл. – 14 уч. 

4 кл. – 13 уч. 

- 

 

 



 

2. Разрешава съществуването на  паралелка под минималния брой ученици за 

учебната 2018/2019 г., на основание чл.69, ал.1, 2 и 3 и чл. 68, ал.5 от 

Наредбата за финансиране на институциите в системата на предучилищното 

и училищно образование, в ОУ „Христо Ботев“ с. Глава, както следва: 

 паралелка II клас – 8 ученици. 

 

3. Разрешава съществуването на  подготвителна група за учебната 2018/2019 г., 

на основание  чл. 68, ал.2  и ал.5 от Наредбата за финансиране на 

институциите в системата на предучилищното и училищно образование, в 

ОУ „Христо Ботев“ с. Глава, както следва: 

•Подготвителна група – 9 деца  

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ  

СЪВЕТ – ЧЕРВЕН БРЯГ:  

         

/инж. Ивайло Иванов/  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОУ „Хр. Смирненски“ – 

гр. Червен бряг 
 7 „а“ кл. – 16 уч. 

 

ОУ 

"А. Константинов"- 

гр. Червен бряг 

1 кл.  -  10 уч. 

2 кл.  -  12 уч. 

 

5 кл.  -  12 уч. 

6 кл.  – 11 уч. 

7 кл.  – 15 уч. 

 

 

ОУ "Христо Ботев"- 

с. Рупци 

 

1 кл. – 12 уч. 

2 кл. – 10 уч. 

3 кл. – 12 уч. 

4 кл. – 10 уч. 

 

 

 

5 кл.  -  16 уч. 

 6 кл.  –  10 уч. 

 7 кл.  –   10 уч. 

 

 

ОУ "Христо Ботев"-  

с. Глава 

 

1 кл. – 10 уч. 

3 кл. – 13 уч. 

4 кл. – 14 уч. 

 

4 

5 кл. – 15 уч. 

 

 

ОУ „Христо Ботев”- 

с. Чомаковци 

1 кл. – 10 уч. 

2 кл. – 11 уч. 

4 кл. – 12 уч. 

5 кл. – 17 уч. 

6 кл. – 13 уч. 

7 кл. – 16 уч. 

 


