
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЧЕРВЕН БРЯГ 
 

Препис-извлечение от протокол № 55
от заседание на Общински съвет –  
Червен бряг, проведено на 27.02.2019 г. 

 
Относно: Пряко предаване на заседанието на Общинския съвет по местния          
радиовъзел 
 

Общинският съвет Червен бряг, 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, прие 

 
РЕШЕНИЕ 

№ 1176 
 

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 27.02.2019 година да се           

предава пряко по местния радиовъзел . 
 
 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ  
СЪВЕТ – ЧЕРВЕН БРЯГ:  

 
 

/Петьо Костов/  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЧЕРВЕН БРЯГ 
 

Препис-извлечение от протокол № 55
от заседание на Общински съвет –  
Червен бряг, проведено на 27.02.2019 г. 

 
Относно: Заснемане и излъчване на заседанието на Общинския съвет по КТ           
“ЕТА” 
 

Общинският 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  

 
РЕШЕНИЕ 

№ 1177 
 

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 27.02.2019 година да се заснеме            

от Кабелна телевизия “ЕТА” и пълен запис от работата на заседанието да се излъчи на               
следващия ден и повторение на 02.03.2019 г. /събота /, като се определя час на              
приключване на излъчването  - 20.00 часа. 

 
 
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ  
СЪВЕТ – ЧЕРВЕН БРЯГ:  

 
 

/Петьо Костов/  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЧЕРВЕН БРЯГ 
 

Препис-извлечение от протокол № 55
от заседание на Общински съвет –  
Червен бряг, проведено на 27.02.2019 г. 

 
Относно:  Точка: Първа.  
Отчет  на Кмета на община Червен бряг за третата година управление от мандат 
2015-2019 година. 

Общински съвет Червен бряг с явно гласуване с 14 гласа ЗА, 3 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 

№ 1178 
 

Общински съвет Червен бряг на основание чл.21, ал.1, т.23 и чл.44, ал.5 от             
ЗМСМА и представеното от Кмета на общината в Общински съвет с вх. №             
07-01-56/11.02.2019г. предложение относно приемане отчет на Кмета на община Червен          
бряг за третата година управление от мандат 2015-2019година; Предложения от          
Комисията по инвестиционна политика, европейски проекти и информационни        
технологии; 
Комисията по финансово стопанска политика, бюджет и общинска собственост;         
Комисията по устройство на територията , благоустрояване, комунални дейности и          
екология, Комисията по транспорт , законност, обществен ред, сигурност и граждански           
права; Комисията по земеделие, гори и водно стопанство и Комисията по социална            
политика, трудова заетост и етнодемографски въпроси от заседания, проведени на 18 и            
19 февруари 2019 година,  

Р Е Ш И: 
Приема Отчет на Кмета на община Червен бряг за третата година управление от             

мандат 2015-2019 година , съгласно приложението. 
 
 
 

 
 

 
 
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ  
СЪВЕТ – ЧЕРВЕН БРЯГ:  

 
 

/Петьо Костов/  
 
 
 



 
 
 
 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЧЕРВЕН БРЯГ 
 

Препис-извлечение от протокол № 55
от заседание на Общински съвет –  
Червен бряг, проведено на 27.02.2019 г. 

 
Относно:  Точка: Втора.  
Предложение  относно процедура по откриване на начално училище в с. Горник, 
община Червен бряг. 

Общински съвет Червен бряг с поименно гласуване с 21 гласа ЗА, 2 против и              
4 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 
№ 1179 

Общински съвет Червен бряг на основание чл.21, ал.1, т.23 и ал.2 от Закона за              
местното самоуправление и местната администрация във връзка с представеното от          
Кмета на общината в Общински съвет с вх. № 07-01-70/12.02.2019г. предложение            
относно процедура по откриване на начално училище в с. Горник, община Червен            
бряг, устно предложение от г-жа Вергиния Василева – заместник кмет на община            
Червен бряг и устно предложение от общински съветник Мирослав Михайлов          
направени на заседанието на Общинския съвет , 

Р Е Ш И: 
Възлага на Кмета на общината да проучи възможността за  откриване начално 

училище в с. Горник  и ако се внесе предложение за откриване на училището,  то да 
включва:  
1. Мотиви за необходимостта от откриване. 
2. Справка за прогнозен брой ученици разпределени по класове. 
3.Справка за прогнозна численост на персонала. 
4. Становище за съответстие с изискванията на правилата и нормите за пожарна            
безопасност, издадено от органите на ПБЗН, осъществяващи държавен и          
противопожарен контрол. 
5. Информация за материално техническото състояние, КСС и финансово осигуряване          
на дейността,  
6.Година на откриване. 
 
 
 
 

 
 
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ  
СЪВЕТ – ЧЕРВЕН БРЯГ:  

 
 

/Петьо Костов/  



 
 
 

 
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЧЕРВЕН БРЯГ 

 
Препис-извлечение от протокол № 55
от заседание на Общински съвет –  
Червен бряг, проведено на 27.02.2019 г. 

 
Относно:  Точка: Трета.  
Информация относно изготвени, внесени, одобрени и в процес на изпълнение 
проекти на Община Червен бряг.(изпълнение на реш. № 232/25.04.2016г. ; реш. № 
279/27.06.2016г.; реш.№ 988/26.06.2018г. и № 1021/30.07.2018г.) 

Общински съвет Червен бряг с явно гласуване с 18 гласа ЗА, 1 против и 4               
въздържали се от общо 23 гласували общински съветници при общ брой 29 на             
съветниците в Общинския съвет,  прие 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

№ 1180 
 

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. № 07-01-67/11.02.2019 г.             
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. на ОбС), Предложения от        
Комисията по финансово стопанска политика, бюджет и общинска собственост,         
Комисията по устройство на територията , благоустрояване, комунални дейности и          
екология, Комисията по земеделие, гори и водно стопанство, Комисията по          
инвестиционна политика, европейски проекти и информационни технологии,       
Комисията по транспорт , законност, обществен ред, сигурност и граждански права и            
Комисията по здравеопазване, младежта и спорта от заседания, проведени на 18 и 19             
февруари 2019 година, 

Р Е Ш И: 
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             
приложението. 

 
 
 

 
 
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ  
СЪВЕТ – ЧЕРВЕН БРЯГ:  

 
 

/Петьо Костов/  
 



 
 
 
 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЧЕРВЕН БРЯГ 
 

Препис-извлечение от протокол № 55
от заседание на Общински съвет –  
Червен бряг, проведено на 27.02.2019 г. 

 
Относно:  Точка: Четвърта.  
Възражение от Венцислав  Михов от гр. Плевен, ..срещу утвърденото с решение № 
1170/31.01.2019 г. на Общински съвет Червен бряг класиране от проведения 
конкурс за възлагане управлението на „МБАЛ Червен бряг“ ЕООД. 

Общински съвет Червен бряг с поименно гласуване с 22 гласа ЗА, 2 против и              
без 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 
№ 1181 

Общински съвет Червен бряг на основание чл.21, ал.1, т.9 и 23 и ал.2 от              
ЗМСМА, чл.13, ал.2 от Наредба № 9 от 26 юни 2000г. за условията и реда за                
провеждане на конкурси за възлагане на управлението на лечебните заведения по           
Закона за лечебните заведения, във връзка с представеното в Общински съвет с вх. №              
044-В-3/07.02.2019г. възражение от Венцислав Михов от гр. Плевен, ..срещу         
утвърденото с решение № 1170/31.01.2019 г. на Общински съвет Червен бряг класиране            
от проведения конкурс за възлагане управлението на „МБАЛ Червен бряг“ ЕООД и            
имайки предвид изложеното в писмо вх. № 044-В-3(3)/12.02.2019 г. от секретар на            
комисия, назначена със Заповед № РД-09-4/04.01.2019 г. на Кмета на община Червен            
бряг, провела конкурса за възлагане управлението на „Многопрофилна болница за          
активно лечение – Червен бряг” ЕООД; Предложения от Комисията по финансово           
стопанска политика, бюджет и общинска собственост, Комисията по устройство на          
територията , благоустрояване, комунални дейности и екология, Комисията по         
земеделие, гори и водно стопанство, Комисията по Образование, култура и          
вероизповедания, Комисията по инвестиционна политика, европейски проекти и        
информационни технологии, Комисията по транспорт , законност, обществен ред,         
сигурност и граждански права и Комисията по социална политика, трудова заетост и            
етнодемографски въпроси от заседания проведени на 18 и 19 февруари 2019 година, 

Р Е Ш И: 
Отхвърля изцяло като неоснователно направеното от Венцислав Михов, в         

качеството му на участник в Конкурс за възлагане управлението на „Многопрофилна           
болница за активно лечение – Червен бряг” ЕООД, Възражение с вх. №            
044-В-3/07.02.2019г. срещу утвърденото с решение № 1170/31.01.2019 г. на Общински          
съвет Червен бряг класиране от проведения конкурс за възлагане управлението на           
„МБАЛ Червен бряг“ ЕООД  . 

Мотиви:  
Фактическите основания за вземане на настоящото решение произтичат от 

констатираното обстоятелство , а именно: Комисията, назначена със Заповед № 
РД-09-4/04.01.2019 г. на Кмета на община Червен бряг, провела конкурса за възлагане 
управлението на „Многопрофилна болница за активно лечение – Червен бряг” ЕООД, е 



спазила  всички  законови изисквания и процедури, за което има съставен протокол  с 
подписи на всички членове без особени мнения. 
Правните основания за вземане на настоящото решение произтичат  от разпоредбите 
на  чл.13, ал.2 от Наредба № 9 от 26 юни 2000г. за условията и реда за провеждане на 
конкурси за възлагане на управлението на лечебните заведения по Закона за лечебните 
заведения, съгласно които Общински съвет Червен бряг е органът, в чиято 
компетентност спада правомощието да се произнесе по  възражението на Венцислав 
Михов срещу проведената конкурсна процедура за възлагане управлението на 
„Многопрофилна болница за активно лечение – Червен бряг” ЕООД. 
 
 
 
 

 
 

 
 
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ  
СЪВЕТ – ЧЕРВЕН БРЯГ:  

 
 

/Петьо Костов/  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЧЕРВЕН БРЯГ 
 

Препис-извлечение от протокол № 55
от заседание на Общински съвет –  
Червен бряг, проведено на 27.02.2019 г. 

 
Относно:  Точка: Пета.  
Предложение относно  определяне размера на основните трудови възнаграждения  
на кметовете на  кметства, считано  от 01.01.2019 година. 

Общински 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 

Р Е Ш Е Н И Е 
№ 1182 

Общински съвет Червен бряг на основание чл.21, ал.1, т.5 от ЗМСМА, 
представеното от Кмета на общината  в Общински съвет  с вх. № 07-01-58/11.02.2019г. 
предложение относно  определяне размера на основните трудови възнаграждения  на 
кметовете на  кметства, считано  от 01.01.2019 година, предложения от всички 
постоянни комисии от заседания проведени на 18 и 19 февруари 2019 година, 

Р Е Ш И: 
Определя размера на трудовите възнаграждения на кметовете на кметства, считано от 
01.01.2019г. , както следва: 

Било Става 
1. Кмет кметство Бресте 774,00 820,00 
2. Кмет на кметство Глава 854,00 905,00 
3. Кмет на кметство Горник 860,00 910,00 
4. Кмет на кметство Девенци 840,00 890,00 
5. Кмет на кметство Лепица 774,00 820,00  
6. Кмет на кметство Койнаре 1030,00 1090,00 
7. Кмет на кметство Радомирци 854,00 905,00 
8. Кмет на кметство Ракита 820,00 870,00 
9. Кмет на кметство Реселец 854,00 905,00 
10. Кмет на кметство Рупци 854,00 905,00 
11. Кмет на кметство Сухаче 820,00 870,00 
12. Кмет на кметство Телиш 854,00 905,00 
13. Кмет на кметство Чомаковци 854,00 905,00 

 
 
 

 
 



ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ  
СЪВЕТ – ЧЕРВЕН БРЯГ:  

 
 

/Петьо Костов/  
 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЧЕРВЕН БРЯГ 
 

Препис-извлечение от протокол № 55
от заседание на Общински съвет –  
Червен бряг, проведено на 27.02.2019 г. 

 
Относно: Точка: Шеста.  
Предложение относно Издаване на Запис на заповед от Кмета на Община 

Червен бряг в полза на Държавен фонд „Земеделие“, обезпечаващ авансово 
плащане по 19.4 „Текущи разходи и популяризиране на стратегия за Водено от 
общностите местно развитие“ от Програмата за развитие на селските райони за 
периода 2014 – 2020 г. във връзка с Решение № РД 09-607/02.07.2018 г.  на МЗХГ и 
подписано Споразумение № РД 50-50/02.07.2018 г. между СНЦ „МИГ Карлуковски 
карст – Червен бряг – Искър“ и ПРСР 2014 – 2020 г., ОПРЧР 2014 – 2020 г., 
ОПНОИР 2014 – 2020 г. и ОПИК 2014 – 2020 г. за бенефициенти от двете общини, 
за изпълнение на стратегия за Водено от общностите местно развитие  (СВОМР) 
на територията на общините Червен бряг и Искър по подмярка 19.2 „Прилагане 
на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие“ на 
мярка 19 „Водено от общностите место развитие“, ПРСР 2014 – 2020 г. 

 
 Общински съвет Червен бряг   прие 
 

Р Е Ш Е Н И Е 
№ 1183 

 
Общински съвет Червен бряг на основание резултата от проведеното гласуване: 

14 гласа „ЗА,“  приемане  на предложение относно Издаване на Запис на заповед от 
Кмета на Община Червен бряг в полза на Държавен фонд „Земеделие“, обезпечаващ 
авансово плащане по 19.4 „Текущи разходи и популяризиране на стратегия за Водено 
от общностите местно развитие“ от Програмата за развитие на селските райони за 
периода 2014 – 2020 г. във връзка с Решение № РД 09-607/02.07.2018 г.  на МЗХГ и 
подписано Споразумение № РД 50-50/02.07.2018 г. между СНЦ „МИГ Карлуковски 
карст – Червен бряг – Искър“ и ПРСР 2014 – 2020 г., ОПРЧР 2014 – 2020 г., ОПНОИР 
2014 – 2020 г. и ОПИК 2014 – 2020 г. за бенефициенти от двете общини, за изпълнение 
на стратегия за Водено от общностите местно развитие  (СВОМР) на територията на 
общините Червен бряг и Искър по подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на 
стратегии за Водено от общностите местно развитие“ на мярка 19 „Водено от 
общностите место развитие“, ПРСР 2014 – 2020 г., 1 против и 12  въздържали се от 
общо 27  гласували общински съветници при общ брой 29 на съветниците в Общинския 
съвет при спазени изискванията на  чл.27, ал.4 и 5  във връзка с ал.1,т.10 от ЗМСМА , 
не приема представеното от Кмета на общината  в Общински съвет  с вх. № 
07-01-38/11.02.2019г. предложение относно Издаване на Запис на заповед от Кмета на 
Община Червен бряг в полза на Държавен фонд „Земеделие“, обезпечаващ авансово 



плащане по 19.4 „Текущи разходи и популяризиране на стратегия за Водено от 
общностите местно развитие“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 
2014 – 2020 г. във връзка с Решение № РД 09-607/02.07.2018 г.  на МЗХГ и подписано 
Споразумение № РД 50-50/02.07.2018 г. между СНЦ „МИГ Карлуковски карст – Червен 
бряг – Искър“ и ПРСР 2014 – 2020 г., ОПРЧР 2014 – 2020 г., ОПНОИР 2014 – 2020 г. и 
ОПИК 2014 – 2020 г. за бенефициенти от двете общини, за изпълнение на стратегия за 
Водено от общностите местно развитие  (СВОМР) на територията на общините Червен 
бряг и Искър по подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за 
Водено от общностите местно развитие“ на мярка 19 „Водено от общностите место 
развитие“, ПРСР 2014 – 2020 г. 
 
 
 

 
 
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ  
СЪВЕТ – ЧЕРВЕН БРЯГ:  

 
 

/Петьо Костов/  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЧЕРВЕН БРЯГ 
 

Препис-извлечение от протокол № 55
от заседание на Общински съвет –  
Червен бряг, проведено на 27.02.2019 г. 

 
Относно:  Точка: Седма.  
Предложение относно  приемане  Проект на Наредба за изменение и допълнение 
на Наредба за принудително изпълнение на заповеди за премахване на незаконни 
строежи или части от тях от Община Червен бряг 

Общински съвет Червен бряг с поименно гласуване с 23 гласа ЗА, 2 против и              
2 въздържали се от общо 27 гласували общински съветници при общ брой 29 на              
съветниците в Общинския съвет,  прие 

 
Отменено с Решение № 522/10.10.2019 г. по АД №312/2019г. на          

Административен съд Плевен 
 

Р Е Ш Е Н И Е 
№ 1184 

 
Общински съвет Червен бряг на основание чл.21 ал.2 от ЗМСМА, чл.8 и            

чл.11, ал.3 от Закона за нормативните актове и при спазване изискванията на чл.26             
и чл.28 от Закона за нормативните актове, чл. 75, чл.76, чл.77 и чл.79 от              
Административнопроцесуалния кодекс, представеното от общински съветник Явор       
Бакърджиев в Общински съвет с вх. № 06-01-16/11.02.2019г. предложение относно          
приемане Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за           
принудително изпълнение на заповеди за премахване на незаконни строежи или          
части от тях от Община Червен бряг, Предложения от Комисията по финансово            
стопанска политика, бюджет и общинска собственост, Комисията по устройство на          
територията , благоустрояване, комунални дейности и екология, Комисията по         
земеделие, гори и водно стопанство, Комисията по Образование, култура и          
вероизповедания, Комисията по инвестиционна политика, европейски проекти и        
информационни технологии и Комисията по транспорт , законност, обществен ред,          
сигурност и граждански права от заседания проведени на 18 и 19 февруари 2019             
година, 
Р Е Ш И: 

Приема изменения и допълнения в Наредба за принудително изпълнение на          
заповеди за премахване на незаконни строежи или части от тях от Община Червен бряг,              
както следва:  
§ 1. Допълва чл.5, ал. 1 от Наредбата, както следва: В края на разпоредбата след думите                
„който се одобрява от кмета на Община Червен бряг или упълномощено от него лице"              
вместо „ . " /точка/, се поставя „ , " /запетая/ и изречението продължава с думите „и се                  



съобщава на лицата, адресатите на заповедта за премахване на незаконни строежи и            
части от тях, както и на лицата, носещи солидарна отговорност съгласно разпоредбите            
на Закона за устройство на територията." 
§ 2. Създава се нова ал.З към чл.5 от Наредбата, със следния текст: „Определеният              
съгласно ал. 1 размер на средствата, необходими за премахване на незаконните строежи            
или части от тях подлежи на обжалване от заинтересованите лица по реда на АПК в               
14-дневен срок от съобщаването." 

ПРЕХОДНА РАЗПОРЕДБА 
§ 3 Започналите, но неприключили до влизане в сила на настоящата наредба            
производства по принудително изпълнение на заповеди за премахване на незаконни          
строежи или части от тях се спират, дотогава докато не бъдат приведени в съответствие              
с настоящите изменения и допълнения. 

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 

§ 4 Наредбата за изменение и допълнение на Наредба за принудително изпълнение на             
заповеди за премахване на незаконни строежи или части от тях от Община Червен бряг              
влиза в сила от деня на публикуване на интернет страницата на органа. 

 
 
 

 
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ  
СЪВЕТ – ЧЕРВЕН БРЯГ:  

 
 

/Петьо Костов/  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЧЕРВЕН БРЯГ 
 

Препис-извлечение от протокол № 55
от заседание на Общински съвет –  
Червен бряг, проведено на 27.02.2019 г. 

Относно:  Точка: Осма.  
Предложение относно Определяне на обект "Укрепване на регистрирано 
свлачище №14.8050.01, засягащо път III-3006 (Плевен-Радомирци-Червен бряг), от 
км.8+898 до км.9+200 - при входа на гр. Червен бряг, източно от кв. 41, 43 и 44 по 
плана на града" за обект от първостепенно значение и включване на обекта и 
засегнатите имоти във връзка с реализацията му в Годишната програма за 
управление и разпореждане с имотите - общинска собственост (програма по чл. 8, 
ал. 9 от Закона за общинската собственост) за 2019 г., във връзка с кандидатстване 
с Проект „Укрепване на свлачища PVN37.80501.01.01 в кв.Бунджовица, СЗ край и 
на PVN37.80501.01.02, кв. Бунджовица, централна част“, регистриран под номер № 
BG16M1OP002-4.003-0009 в ИСУН 2020 по процедура BG16M1OP002-4.003 
Превенция и противодействие на свлачищните процеси за ограничаване на риска 
от тях (вкл. по републиканска пътна мрежа), по Приоритетна ос 4 на Оперативна 
програма „Околна среда“ 2014 – 2020 г. 

Общински съвет Червен бряг с поименно гласуване с 27 гласа ЗА, без            
против и без въздържали се от общо 27 гласували общински съветници при общ брой              
29 на съветниците в Общинския съвет,  прие 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

№ 1185 
 

Общински съвет Червен бряг на основание и на основание чл. 21, ал. 1, т. 23  от 
ЗМСМА, представеното от Кмета на общината  в Общински съвет  с вх. № 
07-01-30/30.01.2019г. предложение относно определяне на обект "Укрепване на 
регистрирано свлачище №14.8050.01, засягащо път III-3006 (Плевен-Радомирци-Червен 
бряг), от км.8+898 до км.9+200 - при входа на гр. Червен бряг, източно от кв. 41, 43 и 44 
по плана на града" за обект от първостепенно значение и включване на обекта и 
засегнатите имоти във връзка с реализацията му в Годишната програма за управление и 
разпореждане с имотите - общинска собственост (програма по чл. 8, ал. 9 от Закона за 
общинската собственост) за 2019 г., във връзка с кандидатстване с Проект „Укрепване 
на свлачища PVN37.80501.01.01 в кв.Бунджовица, СЗ край и на PVN37.80501.01.02, кв. 



Бунджовица, централна част“, регистриран под номер № BG16M1OP002-4.003-0009 в 
ИСУН 2020 по процедура BG16M1OP002-4.003 Превенция и противодействие на 
свлачищните процеси за ограничаване на риска от тях (вкл. по републиканска пътна 
мрежа), по Приоритетна ос 4 на Оперативна програма „Околна среда“ 2014 – 2020 г., 
Предложения от всички постоянни комисии от заседания, проведени на 18 и 19 
февруари 2019 година, 

Р Е Ш И: 

1. Определя обект „Укрепване на регистрирано свлачище №14.8050.01, засягащо        
път III-3006 (Плевен-Радомирци-Червен бряг), от км.8+898 до км.9+200 - при          
входа на гр. Червен бряг, източно от кв. 41, 43 и 44 по плана на града", във връзка                  
с изпълнението на Проект „Укрепване на свлачища PVN37.80501.01.01 в         
кв.Бунджовица, СЗ край и на PVN37.80501.01.02, кв. Бунджовица, централна         
част“, регистриран под номер № BG16M1OP002-4.003-0009 в ИСУН 2020, като          
обект от първостепенно значение за община Червен бряг, съгласно Закона за           
общинската собственост и Закона за устройство на територията, който да бъде           
включен в програмата по чл. 8, ал. 9 от Закона за общинската собственост. 

2. Определя поземлен имот с идентификатор 80501.683.3, намиращ се в м.          
ГЪРБОВИЦА, вид собственост - Държавна частна, вид територия - Горска, НТП -            
Поляна, площ 7178 кв.м., попадащ в границите на обект „Укрепване на           
регистрирано свлачище №14.8050.01, засягащо път III-3006      
(Плевен-Радомирци-Червен бряг), от км.8+898 до км.9+200 - при входа на гр.           
Червен бряг, източно от кв. 41, 43 и 44 по плана на града", във връзка с                
изпълнението на Проект „Укрепване на свлачища PVN37.80501.01.01 в        
кв.Бунджовица, СЗ край и на PVN37.80501.01.02, кв. Бунджовица, централна         
част“, регистриран под номер № BG16M1OP002-4.003-0009 в ИСУН 2020, като          
имот, на който следва да се смени предназначението по чл. 73, ал. 5 от Закона за                
горите, във връзка с реализацията на посочения в т. 1 обект от първостепенно             
значение. 

3. Включва в Програмата за управление и разпореждане с имотите-общинска         
собственост на община Червен бряг за 2019 год., съгласно чл. 8, ал. 9 от Закона за                
общинската собственост, поземлен имот с идентификатор 80501.683.3, намиращ        
се в м. ГЪРБОВИЦА, вид собственост - Държавна частна, вид територия -            
Горска, НТП - Поляна, площ 7178 кв.м., попадащ в границите на обект            
„Укрепване на регистрирано свлачище №14.8050.01, засягащо път III-3006        
(Плевен-Радомирци-Червен бряг), от км.8+898 до км.9+200 - при входа на гр.           
Червен бряг, източно от кв. 41, 43 и 44 по плана на града", във връзка с                
изпълнението на Проект „Укрепване на свлачища PVN37.80501.01.01 в        
кв.Бунджовица, СЗ край и на PVN37.80501.01.02, кв. Бунджовица, централна         
част“, като обект, за който да се проведе процедурата по чл. 73, ал. 5 от Закона за                 
горите за промяна на предназначението. 

4. След влизане в сила на План за „Частично изменение на подробен устройствен            
план (ПУП) – специализиран план за установяване на режим за възстановяване и            
рекултивация в част от квартали 41, 43 и 44 по ПУП – ПРЗ и в поземлени имоти в                  
кадастрални райони 171, 172, 173, 174, 176, 177, 645 и 683, извън урбанизираната             
територия по КК и КР на гр. Червен бряг“, възлага на Кмета на Община Червен               
бряг да изпрати заявление до Министъра на земеделието и храните за           
удостоверяване на условията по чл.73, ал. 5 по Закона за горите, с приложени             



документи / скица на имота, влязъл в сила ПУП и др./ за поземлен имот с               
идентификатор 80501.683.3, намиращ се в м. ГЪРБОВИЦА, вид собственост -          
Държавна частна, вид територия - Горска, НТП - Поляна, площ 7178 кв.м., като             
част от процедурата за промяна на предназначението на имота.  

5. Възлага на Кмета на Община Червен бряг или оправомощено от него лице да             
извърши необходимите правни и фактически действия в изпълнение на         
настоящото Решение. 

6. Възлага на Кмета на Община Червен бряг да извърши необходимите действия за            
реализация на обекта по т. 1, по реда на Закона за държавната собственост.  

 
 
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ  
СЪВЕТ – ЧЕРВЕН БРЯГ:  

 
 

/Петьо Костов/  
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЧЕРВЕН БРЯГ 

 
Препис-извлечение от протокол № 55
от заседание на Общински съвет –  
Червен бряг, проведено на 27.02.2019 г. 

 
Относно:  Точка: Девета.  
Годишен отчет за изпълнение на „Програма за опазване на околната среда на 
територията на община Червен бряг“, съгласно Закона за опазване  на околната 
среда за 2018г. 

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 
№ 1186 

Общински съвет Червен бряг на основание чл.21, ал.2 във връзка с чл.21, ал.1,             
т.23 от ЗМСМА, чл.79, ал.5 от Закона за опазване на околната среда и представения от               
кмета на Общината в Общински съвет с вх. № 07-01-60/11.02.2019 г. Годишен отчет за               
изпълнение на „Програма за опазване на околната среда на територията на община            
Червен бряг“, съгласно Закона за опазване на околната среда за 2018г., предложение            
от Комисията по устройство на територията, благоустрояване, комунални дейности и          
екология от  заседание, проведено на 19.02.2019 г., 

Р Е Ш И: 
Приема Годишен отчет за изпълнение на „Програма за опазване на околната           

среда на територията на Община Червен бряг“ съгласно Закона за опазване на околната             
среда за 2018 г., съгласно приложението. 
 
 
 

 
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ  



СЪВЕТ – ЧЕРВЕН БРЯГ:  
 

 
/Петьо Костов/  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЧЕРВЕН БРЯГ 
 

Препис-извлечение от протокол № 55
от заседание на Общински съвет –  
Червен бряг, проведено на 27.02.2019 г. 

 
Относно:  Точка: Десета.  
Годишен отчет за изпълнение на „Програма за управление на дейностите по 
отпадъците на  територията на община Червен бряг“, съгласно Закона за  
управление на отпадъците за 2018г. 

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 
№ 1187 

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

т.23 от ЗМСМА, чл.52, ал.9 от Закона за управление на отпадъците и представения от              
кмета на Общината в Общински съвет с вх. № 07-01-61/11.02.2019 г. Годишен отчет за               
изпълнение на „Програма за управление на дейностите по отпадъците на територията           
на община Червен бряг“, съгласно Закона за управление на отпадъците за 2018г.,            
предложение от Комисията по устройство на територията, благоустрояване, комунални         
дейности и екология от  заседание, проведено на 19.02.2019 г., 

Р Е Ш И: 
Приема Годишен отчет за изпълнение на „Програма за управление на          

дейностите по отпадъците на територията на община Червен бряг“, съгласно Закона за            
управление на отпадъците  за 2018г., съгласно приложението. 

 
 

 
 



ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ  
СЪВЕТ – ЧЕРВЕН БРЯГ:  

 
 

/Петьо Костов/  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЧЕРВЕН БРЯГ 
 

Препис-извлечение от протокол № 55
от заседание на Общински съвет –  
Червен бряг, проведено на 27.02.2019 г. 

 
Относно:  Точка: Единадесета.  
Предложение  относно определяне на пасищата, мерите и ливадите за общо и 
индивидуално ползване на територията на община Червен бряг за стопанската 
2019-2020 година. 

І.Общински съвет Червен бряг с поименно гласуване с 24 гласа ЗА, без            
против и 2 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 
№ 1188 

Общински съвет Червен бряг на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 37и 
от ЗСПЗЗ, представеното от Кмета на общината  в Общински съвет  с вх. № 
07-01-46/11.02.2019г. предложение  относно определяне на пасищата, мерите и 
ливадите за общо и индивидуално ползване на територията на община Червен бряг за 
стопанската 2019-2020 година, Предложение Комисията по земеделие, гори и водно 
стопанство от заседание, проведено на  18.02.2019 г.   , устно предложение от общински 
съветник Явор Бакърджиев относно състава на комисията, 

Р Е Ш И: 
1.Дава съгласие да се предоставят за общо и индивидуално ползване под наем            

пасища, мери и ливади от общинския поземлен фонд, на собствениците или ползватели            
на животновъдни обекти с пасищни селскостопански животни, регистрирани в         
Интегрираната информационна система на БАБХ. 



2.Определя списък с имотите, размера, местоположението на пасищата, мерите и          
ливадите за общо и индивидуално ползване за стопанската 2019/2020 г. – приложение            
№ 1, представляващ неразделна част от настоящото решение. 

3.Пасищата, мерите и ливадите да се разпределят между собствениците на          
животновъдни обекти с пасищни селскостопански животни, регистрирани в        
Интегрираната информационна система на БАБХ, съгласно Закона за собствеността и          
ползването на земеделските земи, с начална годишна наемна цена в размер на 8,00             
лв./дка. Договорите за наем се сключват за срок 5 стопански години. 

4.При сключване на договори за наем на пасища, мери и ливади от общинския             
поземлен фонд, които изцяло или частично не попадат в актуалния към датата на             
подписване на договора специализиран слой по чл. 5, ал. 2 от Наредба № 2 от 17                
февруари 2015 г. за критериите за допустимост на земеделските площи за подпомагане            
по схеми и мерки за плащане на площ, не се дължи заплащане на наемна цена, за две                 
стопански години за сключените 5 годишни договори. 

5.Наемателите, които наемат пасища, мери и ливади от общинския поземлен фонд в            
не постоянно затревена площ „ПЗП” и в случай че се откажат на третата година и не                
са ги привели в съответствие с изискванията на чл. 5, ал. 2 от Наредба № 2 от 17                  
февруари 2015 г. за критериите за допустимост на земеделските площи за подпомагане            
по схеми и мерки за плащане на площ, дължат в троен размер определения от              
Общински съвет наем за съответните стопански години. 

6.На основание чл. 37и, ал. 13 от Закона за собствеността и ползването на             
земеделските земи, останалите свободни пасища, мери и ливади от общинския          
поземлен фонд се отдават под наем чрез търг, в който се допускат до участие само               
собственици на пасищни селскостопански животни, регистрирани в Интегрираната        
информационна система на БАБХ. Договорите се сключват за една стопанска година с            
начална тръжна годишна цена за пасище, мера и ливади в размер 8,00 лв./дка  

7.На основание чл.37и, ал. 14 от Закона за собствеността и ползването на            
земеделските земи, останалите след провеждане на търга по ал.13 свободни пасища,           
мери и ливади се отдават под наем чрез търг на собственици на пасищни             
селскостопански животни и на лица, които поемат задължение да ги поддържат в добро             
земеделско и екологично състояние, за срок от една стопанска година с начална тръжна             
годишна цена за пасище, мера и ливади в размер 8,00 лв./дка. 

8.Разпределението на пасищата, мерите и ливадите, актуализирането на договорите         
за наем и провеждане на търгове да се изпълни от комисия на основание заявените от               
ползвателите площи. Заявленията се подават в срок до 10 март по образец до Кмета              
на Община Червен бряг. 

Утвърждава 8 членен състав на комисия, от които председател, правоспособен          
юрист, четири общински съветници определени от Общински съвет – Червен бряг,           
Кмета на населеното място и представител на отдел „Общинска собственост и           
стопански дейности”. 

Определя резервни членове: четири общински съветници, юрист, представител на         
отдел „Общинска собственост и стопански дейности” и резервен член на Кмета на            
населеното място. 

9. Възлага на Кмета на Община Червен бряг да проведе процедури по чл. 37и, ал. 6,                
7, 12, 13 и 14 от ЗСПЗЗ. 

ІІ.В изпълнение на т.І.8 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 определя за участие в комисията общински съветници           
Николай Петров Димитров, Атанас Цветанов Атанасов, Явор Владимиров Бакърджиев         



и Радко Стефанов Георгиев, за резервни членове Николай Георгиев Мишовски, Ася           
Кирова Рангелова, Петя Владимирова Димитрова и Тодор Иванов Тодоров и Николай           
Валентинов Милев за резервен член на мястото на кмет на населено място. 

ІІІ. Месец юли 2019 година от отдел «Общинска собственост и стопански           
дейности» да се внесе информация относно състоянието на пасищата, мерите и           
ливадите на територията на община Червен бряг  и тяхното поддържане  
 
По т.ІІІ решението е прието с общ брой гласували 26 от тях За - 26, Против - 0 и 

Въздържали се - 0. 
 

Приложение: Приложение № 1 – списък на имотите. 
 

 
 
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ  
СЪВЕТ – ЧЕРВЕН БРЯГ:  

 
 

/Петьо Костов/  
 
 
 
 
 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЧЕРВЕН БРЯГ 
 

Препис-извлечение от протокол № 55
от заседание на Общински съвет –  
Червен бряг, проведено на 27.02.2019 г. 

 
Относно:  Точка: Дванадесета.  
Предложение относно приемане  на  годишен  план за паша  и правила за 
ползването на  пасища, мери и ливади  на територията на община Червен бряг за 
стопанската 2019-2020 година. 

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 
№ 1189 

Общински съвет Червен бряг на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА,  чл. 37о 
от ЗСПЗЗ, представеното от Кмета на общината  в Общински съвет  с вх. № 
07-01-64/11.02.2019г. предложение относно приемане  на  годишен  план за паша  и 
правила за ползването на  пасища, мери и ливади  на територията на община Червен 
бряг за стопанската 2019-2020 година, Предложение от Комисията по земеделие, гори и 
водно стопанство  от заседание, проведено на  18.02.2019 г.,  

Р Е Ш И: 
1. Приема годишен план за паша за стопанската 2019/2020 година, който          

съдържа: размера и местоположението на мерите и пасищата за общо и           



индивидуално ползване на територията на съответното землище, съгласно        
приложението. 

2. Приема правила за ползването на мерите и пасищата на територията на           
общината и задълженията на общината и на ползвателите за поддържането          
на мерите и пасищата за стопанската 2019/2020 година, съгласно         
приложението. 

 
 

Приложение: Годишен план за паша, Правила за ползване на мери, пасища и            
ливади на територията на Община Червен бряг, Скици(схеми) на блоковете. 
 
 

 
 
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ  
СЪВЕТ – ЧЕРВЕН БРЯГ:  

 
 

/Петьо Костов/  
 
 
 
 
 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЧЕРВЕН БРЯГ 
 

Препис-извлечение от протокол № 55
от заседание на Общински съвет –  
Червен бряг, проведено на 27.02.2019 г. 

 
Относно:  Точка: Тринадесета.  
Отчет на Плана за действие през 2018 г. и План за действие през 2019 г. към 
Програма за развитие на физическото възпитание и спорта в община Червен бряг 
за периода 2017-2020 г. 

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 

№ 1190 
 

Общински съвет Червен бряг на основание чл.21, ал.1, т.12 от ЗМСМА, чл.59,            
ал.1 от Закона за физическото възпитание и спорта, в изпълнение на приетия план за              
провеждане на заседанията на Общинския съвет през 2019 година, съгласно Решение №            
1152/31.01.2019 г.и представените от Кмета на общината в Общински съвет с вх. №             
07-01-68/12.02.2019г. Отчет на Плана за действие през 2018 г. и План за действие през              
2019 г. към Програма за развитие на физическото възпитание и спорта в община Червен              
бряг за периода 2017-2020 г., Предложение от Комисията по здравеопазване, младежта           
и спорта  от  заседание  проведено на  19.02.2019 г., 



Р Е Ш И: 
1.Приема Отчет на Плана за действие през 2018 година към Програма за            

развитие на физическото възпитание и спорта в община Червен бряг за периода 2017 –              
2020г., съгласно  приложението. 

2. Приема План за действие през 2019 година в изпълнение на Програма за             
развитие на физическото възпитание и спорта в община Червен бряг за периода 2017 –              
2020г., съгласно приложението. 

 
 
 

 
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ  
СЪВЕТ – ЧЕРВЕН БРЯГ:  

 
 

/Петьо Костов/  
 
 
 
 
 
 
 
 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЧЕРВЕН БРЯГ 
 

Препис-извлечение от протокол № 55
от заседание на Общински съвет –  
Червен бряг, проведено на 27.02.2019 г. 

 
Относно:  Точка: Четиринадесета.  
Отчет за изпълнение на Плана за младежта през 2018 г. в община Червен бряг и 
Годишен план за младежта за 2019 г.  в община Червен бряг. 

Общински съвет Червен бряг 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,  прие 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

№ 1191 
 

Общински съвет Червен бряг на основание чл.21, ал.1, т.12 и т.23 от ЗМСМА,             
чл.16, ал.1 от Закона за младежта, в изпълнение на приетия план за провеждане на              
заседанията на Общинския съвет през 2019 година, съгласно Решение №          
1152/31.01.2019 г. и представените от Кмета на общината в Общински съвет с вх. №              
07-01-69/12.02.2019г. Отчет за изпълнение на Плана за младежта през 2018 г. в община             
Червен бряг и Годишен план за младежта за 2019 г. в община Червен бряг,              
Предложение от Комисията по здравеопазване, младежта и спорта от заседание          
проведено на  19.02.2019 г., 

Р Е Ш И: 



1.Приема Отчет за изпълнение на Плана за младежта през 2018 г. в община             
Червен бряг , съгласно приложението. 

2.Приема Годишен план за младежта през 2019 г. в община Червен бряг,            
съгласно приложението. 
 
 

 
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ  
СЪВЕТ – ЧЕРВЕН БРЯГ:  

 
 

/Петьо Костов/  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЧЕРВЕН БРЯГ 
 

Препис-извлечение от протокол № 55
от заседание на Общински съвет –  
Червен бряг, проведено на 27.02.2019 г. 

 
Относно:  Точка: Петнадесета.  
Предложение за приемане на Програма за развитие на читалищната дейност в 
община Червен бряг през 2019 г. 

Общински съвет Червен бряг 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,  прие 

 
 

Р Е Ш Е Н И Е 
№ 1192 

Общински съвет Червен бряг на основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, чл.26а,            
ал.2 от Закона за народните читалища, в изпълнение на приетия план за провеждане             
на заседанията на Общинския съвет през 2019 година, съгласно Решение №           
1152/31.01.2019 г. и представеното от Кмета на общината в Общински съвет с вх. №              
07-01-50/11.02.2018г. предложение за приемане на Програма за развитие на         
читалищната дейност в община Червен бряг през 2019 г., Предложение от Комисията            
по образование, култура и вероизповедания от заседание, проведено на 18.02.2019 г., 

Р Е Ш И: 



Приема Програма за развитие на читалищната дейност в община Червен бряг           
през 2019 г. и План за изпълнението й, съгласно приложението. 

 
 

 
 
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ  
СЪВЕТ – ЧЕРВЕН БРЯГ:  

 
 

/Петьо Костов/  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЧЕРВЕН БРЯГ 
 

Препис-извлечение от протокол № 55
от заседание на Общински съвет –  
Червен бряг, проведено на 27.02.2019 г. 

 
Относно:  Точка: Шестнадесета.  
Информация относно пенсионерските клубове и клубовете на инвалида на 
територията на община Червен бряг (регистрирани, състояние, дейност, ). 

Общински съвет Червен бряг с явно гласуване с 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 

№ 1193 
 

Общински съвет Червен бряг на основание чл.21, ал.1, т.23 и ал.2 от ЗМСМА, в              
изпълнение на приетия план за заседанията на Общинския съвет през 2019 година,            
съгласно решение № 1152/31.01.2019 г. и представената от Кмета на общината в            
Общински съвет с вх. № 07-01-51/11.02.2019 г. информация за пенсионерските клубове           
и клубовете на инвалида на територията на община Червен бряг (регистрирани,           
състояние, дейност), предложение от Комисията по социална политика, трудова заетост          
и етнодемографски въпроси от заседание, проведено на 19.02.2019 г., 

 



Р Е Ш И: 
 
Приема Информация за пенсионерските клубове и клубовете на инвалида на          

територията на община Червен бряг (регистрирани, състояние, дейност), съгласно         
приложението. 
 

 
 

 
 
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ  
СЪВЕТ – ЧЕРВЕН БРЯГ:  

 
 

/Петьо Костов/  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЧЕРВЕН БРЯГ 
 

Препис-извлечение от протокол № 55
от заседание на Общински съвет –  
Червен бряг, проведено на 27.02.2019 г. 

 
Относно:  Точка: Седемнадесета.  
Предложение относно отпускане финансова помощ на граждани. 

Общински съвет Червен бряг с явно гласуване с 25 гласа ЗА, 1 против и без               
въздържали се от общо 26 гласували общински съветници при общ брой 29 на             
съветниците в Общинския съвет,  прие 

Р Е Ш Е Н И Е 
№ 1194 

Общински съвет Червен бряг във връзка с внесени молби и становища от Кмета             
на общината с вх. № 07-01-48/11.02.2019 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 19.02.2019 г., 
Р Е Ш И: 



1.Да се отпусне финансова помощ в размер на 100лв. на П. И. Н. от гр.Червен               
бряг ,ул. „…., на основание по раздел I, чл.1, ал.2, т.3 от Критериите за отпускане на                
еднократна финансова помощ. 

2.Да не се отпуска финансова помощ на П. Б. М. от с.Рупци, ул…., поради липса                
на основание по раздел III, чл.5, ал.2, т.8 от Критериите за отпускане на еднократна              
финансова помощ. 

3. Да се отпусне финансова помощ в размер на 200 лв. на Р. Е Д. от гр.Койнаре,                 
ул. „…, 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 Г. А. Б. от гр.Койнаре,                  
ул. „…, 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 100 лв. на А. И. М. от                
гр.Червен бряг, ул. „… на основание по раздел III, чл.3, т.1 от Критериите за отпускане               
на еднократна финансова помощ. 

6. Да не се отпуска финансова помощ на Й. К. Х.а от с.Ракита, ул. „….,               
поради липса на основание по раздел III, чл.5, ал.2, т.4 от Критериите за отпускане на               
еднократна финансова помощ. 

7. Да не се отпуска финансова помощ на Т. Н. Ц. от с.Бресте , ул. „…., на                  
основание по раздел III, чл.3, т.1 от Критериите за отпускане на еднократна            
финансова помощ. 
 8. Да се отпусне финансова помощ в размер на 400 лв. на И. В. Г. от гр. Червен                  
бряг, ул. „Княз Ал. Батенберг“ 16 във връзка с възникнал пожар в жилището му. 

 
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ  
СЪВЕТ – ЧЕРВЕН БРЯГ:  

 
/Петьо Костов/  

 
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЧЕРВЕН БРЯГ 

 
Препис-извлечение от протокол № 55
от заседание на Общински съвет –  
Червен бряг, проведено на 27.02.2019 г. 

 
Относно:  Точка: Осемнадесета.  
Предложение относно Общински пазар, находящ се на ул. „Хр. Ботев“ –паркинг 
автогара. 

Общински съвет Червен бряг с поименно гласуване с 16 гласа ЗА, 7 против и              
3 въздържали се от общо 26 гласували общински съветници при общ брой 29 на              
съветниците в Общинския съвет,  прие 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

№ 1195 
 

Общински съвет Червен бряг във връзка с  представеното от Кмета на общината 
в Общински съвет  с вх. № 07-01-45/11.02.2019г. предложение относно Общински 
пазар, находящ се на ул. „Хр. Ботев“ –паркинг автогара, устно предложение от 
общински съветник Румен Пенков направено на заседанието на Общинския съвет  да се 



отложи обсъждането на предложението и за следващото заседание на ОбС  от кмета на 
общината  да се внесе визия , АОС, разпределение на масите и транспортната схема 
относно организацията на движение, 

Р Е Ш И: 
Отлага обсъждането на представеното от Кмета на общината в Общински съвет           

с вх. № 07-01-45/11.02.2019г. предложение относно Общински пазар гр. Червен бряг за            
продажба на хранителни, промишлени стоки и земеделска продукция да се обособи на            
ул. „Христо Ботев” – паркинг автогара гр. Червен бряг във вторничен /пазарен/ ден и              
възлага на Кмета на общината за следващото заседание на ОбС да се внесе визия ,               
АОС, разпределение на масите и транспортната схема относно организацията на          
движение в  района. 

 
 
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ  
СЪВЕТ – ЧЕРВЕН БРЯГ:  

 
 

/Петьо Костов/  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЧЕРВЕН БРЯГ 
 

Препис-извлечение от протокол № 55
от заседание на Общински съвет –  
Червен бряг, проведено на 27.02.2019 г. 

 
Относно:  Точка: Деветнадесета.  
Предложение относно приемане пазарна оценка и покупко-продажба на недвижим 
имот  – частна общинска собственост, представляващ имот с идентификатор 
80501.801.541, с площ от 305 кв. м., трайно предназначение на територията 
‘‘Урбанизирана‘‘, начин на трайно ползване „За друг обществен  обект, 
комплекс“, находящ се в гр. Червен бряг, ул. „Васил Левски“ № 12,  в кв. 2, парц. 
III, актуван с АОС № 2024/28.01.2015 г 

Общински съвет Червен бряг  прие 
Р Е Ш Е Н И Е 

№ 1196 
Общински съвет Червен бряг на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 35,                

ал. 1 от ЗОС и чл. 46, ал. 1 от НРПУРОИ , представеното от Кмета на общината в                  
Общински съвет с вх. № 07-01-57/11.02.2019г. предложение относно приемане пазарна          
оценка и покупко-продажба на недвижим имот  – частна общинска собственост,          



представляващ имот с идентификатор 80501.801.541, с площ от 305 кв. м., трайно            
предназначение на територията ‘‘Урбанизирана‘‘, начин на трайно ползване „За друг          
обществен  обект, комплекс“, находящ се в гр. Червен бряг, ул. „Васил Левски“ № 12,  в               
кв. 2, парц. III, актуван с АОС № 2024/28.01.2015 г., предложение от Комисията по              
финансово стопанска политика, бюджет и общинска собственост от заседание,         
проведено на 18.02.2019 г., устно предложение от общински съветник Явор          
Бакърджиев търгът за продажба на имота да бъде с явно  наддаване, 

Р Е Ш И: 
I. Дава съгласие да бъде извършена продажба на недвижим имот  – частна           

общинска собственост, представляващ имот с идентификатор 80501.801.541, с площ от          
305 кв. м., трайно предназначение на територията ‘‘Урбанизирана‘‘, начин на трайно           
ползване „За друг обществен  обект, комплекс“, находящ се в гр. Червен бряг, ул.             
„Васил Левски“ № 12,  в кв. 2, парц. III, актуван с АОС № 2024/28.01.2015 г. 

II. Приема пазарна оценка на имот – частна общинска собственост, представляващ          
имот с идентификатор 80501.801.541, с площ от 305 кв. м., трайно предназначение на             
територията ‘‘Урбанизирана‘‘, начин на трайно ползване „За друг обществен  обект,          
комплекс“, находящ се в гр. Червен бряг, ул. „Васил Левски“ № 12,  в кв. 2, парц. III,                 
актуван с АОС № 2024/28.01.2015 г. в размер на 6400,00 лева /шест хиляди и              
четиристотин/ без ДДС и депозит за участие в размер на 640,00 /шестстотин и             
четиридесет/ лева. 

III. Да се проведе публичен търг с явно наддаване съгласно чл. 66 от НРПУРОИ за              
продажба на недвижим имот  – частна общинска собственост, представляващ имот с           
идентификатор 80501.801.541, с площ от 305 кв. м., трайно предназначение на           
територията ‘‘Урбанизирана‘‘, начин на трайно ползване „За друг обществен  обект,          
комплекс“, находящ се в гр. Червен бряг, ул. „Васил Левски“ № 12,  в кв. 2, парц.                
актуван с АОС № 2024/28.01.2015 г. 
IV. 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, представител от           
отдел ОбС и СД. 

Определя резервни членове: двама общински съветника, юрист, представител от         
отдел ОбС и СД. 

V.В изпълнение на т.ІV 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 определя за участие в комисията общински съветници           
Петко Ивайлов Петков, Атанас Цветанов Атанасов, Марио Киров Рангелов и Тодор           
Иванов Тодоров, за резервни членове Николай Петров Димитров и Петя Владимирова           
Димитрова. 
 
Предложението за  продажба на имота е прието с поименно гласуване :общ брой 
гласували 24 от тях За - 20, Против - 1 и Въздържали се - 3 при общ брой 29 на 
съветниците в Общинския съвет 
Предложението  продажбата да се извърши  чрез търг  с явно наддаване  е прието с 
поименно гласуване: общ брой гласували 28 от тях 24 - За , Против - 0 и Въздържали 
се – 4 при общ брой 29 на съветниците в Общинския съвет 



 
Приложения: копие от АОС № 2024/28.01.2015 год., копие на удостоверение за           

данъчна оценка, копие на скица и доклад за пазарна оценка. 
 
 

 
 
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ  
СЪВЕТ – ЧЕРВЕН БРЯГ:  

 
 

/Петьо Костов/  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЧЕРВЕН БРЯГ 
 

Препис-извлечение от протокол № 55
от заседание на Общински съвет –  
Червен бряг, проведено на 27.02.2019 г. 

 
Относно:  Точка: Двадесета.  
Предложение относно приемане на пазарна оценка и продажба на имот частна 
общинска собственост, представляващ УПИ XVIII, кв. 79 по ПРЗ на с. Радомирци, 
предназначение: „За отдих и развлечение“, площ 1 166,00 кв. м., съгласно  АОС № 
2369/26.06.2018 г. 

Общински съвет Червен бряг с поименно гласуване с 27 гласа ЗА, без против             
и без въздържали се от общо 27 гласували общински съветници при общ брой 29 на               
съветниците в Общинския съвет,  прие 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

№ 1197 
Общински съвет Червен бряг на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 35,                

ал. 1 от ЗОС и чл. 46, ал. 1 от НРПУРОИ, представеното от Кмета на общината в                 



Общински съвет с вх. № 07-01-44/11.02.2019г. предложение относно приемане на          
пазарна оценка и продажба на имот частна общинска собственост, представляващ УПИ           
XVIII, кв. 79 по ПРЗ на с. Радомирци, предназначение: „За отдих и развлечение“, площ              
1 166,00 кв. м., съгласно АОС № 2369/26.06.2018 г., предложение от Комисията по             
финансово стопанска политика, бюджет и общинска собственост от заседание,         
проведено на 18.02.2019 г., устно предложение от общински съветник Румен Пенков           
търгът за продажба на имота да бъде с явно  наддаване, 

Р Е Ш И: 
I. Дава съгласие да бъде извършена продажба на общински недвижим имот -частна             

общинска собственост, представляващ УПИ XVIII, кв. 79 по ПРЗ на с. Радомирци,            
предназначение: „За отдих и развлечение“, площ 1 166,00 кв. м., съгласно АОС №             
2369/26.06.2018 г.; 

II. Приема пазарна оценка на имот – частна общинска собственост, представляващ           
УПИ XVIII, кв. 79 по ПРЗ на с. Радомирци, предназначение: „За отдих и развлечение“,              
площ 1 166,00 кв. м., съгласно АОС № 2369/26.06.2018 г. в размер на 5 200,00 лева /пет                 
хиляди и двеста/ без ДДС и депозит за участие в размер на 520,00 /петстотин и               
двадесет/ лева. 

III. Да се проведе публичен търг с явно наддаване, съгласно чл. 66 от НРПУРОИ за               
покупко-продажба на общински недвижим имот - частна общинска собственост,         
представляващ УПИ XVIII, кв. 79 по ПРЗ на с. Радомирци, предназначение: „За отдих и              
развлечение“, площ 1 166,00 кв. м., съгласно АОС № 2369/26.06.2018 г.; 

IV. Утвърждава комисия за организация, подготовка и провеждане на процедура, в           
състав от 7 /седем/ члена, от които председател, правоспособен юрист, четирима           
общински съветника, определени от Общински съвет – Червен бряг и Кмет на            
населеното място.  

Определя резервни членове: двама общински съветника, юрист и член на мястото на            
Кмета на населеното място. 

V. Възлага на Кмета на Община Червен бряг цялостната организация по           
подготовката и провеждането на процедурата и сключване на договор за          
покупко-продажба със спечелилия участник. 

VІ. В изпълнение на т.ІV с явно гласуване с 24 гласа ЗА, 1 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           
Радко Стефанов Георгиев, Атанас Цветанов Атанасов, Пламен Иванов Спасов и Явор           
Владимиров Бакърджиев, за резервни членове Николай Петров Димитров и Петко          
Ивайлов Петков и Тодор Иванов Тодоров за резервен член на мястото на кмет на              
населено място. 
 

Приложение: пазарнa оценкa, АОС № 2369/26.06.2018 г., скицa, данъчнa оценкa и           
становище. 

 
 

 
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ  
СЪВЕТ – ЧЕРВЕН БРЯГ:  

 
 

/Петьо Костов/  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЧЕРВЕН БРЯГ 
 

Препис-извлечение от протокол № 55
от заседание на Общински съвет –  
Червен бряг, проведено на 27.02.2019 г. 

 
Относно:  Точка: Двадесет и първа.  
Предложение относно  приемане на  пазарни оценки и продажба на недвижими 
имоти – частна общинска собственост, находящи се в землището на гр. Червен 
бряг, местност „Биволски камък”. 

І.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 

№ 1198 
Общински съвет Червен бряг на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 35,                

ал. 1 от ЗОС, чл. 46, ал. 1 от НРПУРОИ и във връзка с Решение № 1154/31.01.2019 г. на                   



Общински съвет – Червен бряг, представеното от Кмета на общината в Общински            
съвет с вх. № 07-01-53/11.02.2019г. предложение относно приемане на пазарни          
оценки и продажба на недвижими имоти – частна общинска собственост, находящи се в             
землището на гр. Червен бряг, местност „Биволски камък”, предложение от Комисията           
по финансово стопанска политика, бюджет и общинска собственост от заседание,          
проведено на 18.02.2019 г., Предложение от комисията по земеделие, гори и водно            
стопанство от заседание роведено на 18.02.2019г., устно предложение от общински          
съветник Румен Пенков   търгът за продажба на имотите да бъде с тайно  наддаване, 

Р Е Ш И: 
 

1. Дава съгласие да бъде извършена продажба на общински поземлени имоти,          
находящи се в местност „Биволски камък“ и „Късия дол“, землище гр. Червен бряг,             
както следва: 

№ 
по 
ре
д 

ПИ с 
идентификат

ор 

Площ/
кв.м. 

НТП 

Катег
ория 

на 
земят

а 

АОС № 

1 80501.907.555 1522.00 изоставена орна земя 4 
2385/09.01.201

9 

2 80501.907.559 1956.00 изоставена орна земя 4 
2386/09.01.201

9 

3 80501.908.835 1120.00 лозе 4 
2387/09.01.201

9 

4 80501.909.840 630.00 лозе 4 
2388/09.01.201

9 

5 80501.909.841 1024.00 лозе 4 
2398/10.01.201

9 

6 80501.911.619 431.00 лозе 4 
2399/10.01.201

9 

7 80501.911.621 2066.00 друг вид нива 4 
2400/10.01.201

9 

8 80501.913.554 297.00 лозе 4 
2401/10.01.201

9 

9 80501.913.555 2107.00 лозе 4 
2402/10.01.201

9 

10 80501.914.667 1731.00 лозе 4 
2389/09.01.201

9 

11 80501.914.671 1904.00 друг вид нива 4 
2390/09.01.201

9 

12 80501.914.675 2023.00 лозе 4 
2391/09.01.201

9 



13 80501.914.683 307.00 лозе 4 
2392/09.01.201

9 

14 80501.914.687 2263.00 лозе 4 
2393/10.01.201

9 

15 80501.914.688 942.00 лозе 4 
2394/10.01.201

9 

16 80501.914.691 3045.00 лозе 4 
2403/15.01.201

9 

17 80501.914.697 1069.00 друг вид нива 4 
2395/10.01.201

9 

18 80501.916.693 90.00 друг вид нива 4 
2396/10.01.201

9 

19 80501.921.559 997.00 лозе 4 
2404/15.01.201

9 

20 80501.921.563 953.00 изоставена орна земя 4 
2397/10.01.201

9 
 

2. Приема пазарни оценки за продажба на недвижими имоти – частна общинска           
собственост, находящи се в местност „Биволски камък“ и „Късия дол“, землище гр.            
Червен бряг, както следва: 

№ 
по 
ре
д 

ПИ с 
идентификат

ор 

Площ/
кв.м. 

НТП 

Катег
ория 

на 
земят

а 

Пазарна 
оценка/лв. 

1 80501.907.555 1522.00 изоставена орна земя 4 1580,00 
2 80501.907.559 1956.00 изоставена орна земя 4 2020,00 
3 80501.908.835 1120.00 лозе 4 1170,00 
4 80501.909.840 630.00 лозе 4 690,00 
5 80501.909.841 1024.00 лозе 4 1070,00 
6 80501.911.619 431.00 лозе 4 470,00 
7 80501.911.621 2066.00 друг вид нива 4 2140,00 
8 80501.913.554 297.00 лозе 4 330,00 
9 80501.913.555 2107.00 лозе 4 2200,00 
10 80501.914.667 1731.00 лозе 4 1810,00 
11 80501.914.671 1904.00 друг вид нива 4 1970,00 
12 80501.914.675 2023.00 лозе 4 2110,00 
13 80501.914.683 307.00 лозе 4 340,00 
14 80501.914.687 2263.00 лозе 4 2360,00 
15 80501.914.688 942.00 лозе 4 980,00 
16 80501.914.691 3045.00 лозе 4 3180,00 



17 80501.914.697 1069.00 друг вид нива 4 1060,00 
18 80501.916.693 90.00 друг вид нива 4 80,00 
19 80501.921.559 997.00 лозе 4 1040,00 
20 80501.921.563 953.00 изоставена орна земя 4 940,00 

 
3. Дава съгласие да се проведат публични търгове с тайно наддаване , съгласно чл.             

67 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско            
имущество за покупко-продажба на общински поземлени имоти, находящи се в          
местност „Биволски камък“ и „Късия дол“, землище гр. Червен бряг, както следва: 

№ 
по 
ре
д 

ПИ с 
идентификат

ор 

Площ/
кв.м. 

НТП 

Катег
ория 

на 
земят

а 

Начална 
тръжна 

продажна 
цена/лв. 

Депозит за 
участие/лв

. 

1 80501.907.555 1522.00 изоставена орна земя 4 1580,00 158,00 
2 80501.907.559 1956.00 изоставена орна земя 4 2020,00 202,00 
3 80501.908.835 1120.00 лозе 4 1170,00 117,00 
4 80501.909.840 630.00 лозе 4 690,00 69,00 
5 80501.909.841 1024.00 лозе 4 1070,00 107,00 
6 80501.911.619 431.00 лозе 4 470,00 47,00 
7 80501.911.621 2066.00 друг вид нива 4 2140,00 214,00 
8 80501.913.554 297.00 лозе 4 330,00 33,00 
9 80501.913.555 2107.00 лозе 4 2200,00 220,00 
10 80501.914.667 1731.00 лозе 4 1810,00 181,00 
11 80501.914.671 1904.00 друг вид нива 4 1970,00 197,00 
12 80501.914.675 2023.00 лозе 4 2110,00 211,00 
13 80501.914.683 307.00 лозе 4 340,00 34,00 
14 80501.914.687 2263.00 лозе 4 2360,00 236,00 
15 80501.914.688 942.00 лозе 4 980,00 98,00 
16 80501.914.691 3045.00 лозе 4 3180,00 318,00 
17 80501.914.697 1069.00 друг вид нива 4 1060,00 106,00 
18 80501.916.693 90.00 друг вид нива 4 80,00 8,00 
19 80501.921.559 997.00 лозе 4 1040,00 104,00 
20 80501.921.563 953.00 изоставена орна земя 4 940,00 94,00 
 

За всеки един от имотите се кандидатства поотделно. 
 

4. 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 представител от            
отдел „Общинска собственост и стопански дейности”.  

Определя резервни членове: двама общински съветника, юрист и представител         
от отдел „Общинска собственост и стопански дейности”.  



5. Възлага на Кмета на Община Червен бряг цялостната организация по          
подготовката и провеждането на процедурата за продажба по реда на НРПУРОИ. 

ІІ. В изпълнение на т.І.4 с явно гласуване с 23 гласа ЗА, 2 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           
Петко Ивайлов Петков, Данка Маринова Димитрова, Явор Владимиров Бакърджиев и          
Радко Стефанов Георгиев, за резервни членове Николай Петров Димитров и Петя           
Владимирова Димитрова 

 
 

Приложение: Копиe от Доклад за пазарна оценка, АОС, скици, данъчни оценки. 
 

 
 

 
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ  
СЪВЕТ – ЧЕРВЕН БРЯГ:  

 
 

/Петьо Костов/  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЧЕРВЕН БРЯГ 
 

Препис-извлечение от протокол № 55
от заседание на Общински съвет –  
Червен бряг, проведено на 27.02.2019 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 2019 
година, приемане на пазарна оценка и продажба на недвижим имот – частна 



общинска собственост, находящ се в землището на гр. Червен бряг, местност 
„Ежков връх”. 

І.Общински съвет Червен бряг с поименно гласуване с 27 гласа ЗА, без            
против и без въздържали се от общо 27 гласували общински съветници при общ брой              
29 на съветниците в Общинския съвет,  прие 

Р Е Ш Е Н И Е 
№ 1199 

Общински съвет Червен бряг на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 35,                
ал. 1 от ЗОС, чл. 46, ал. 1 от НРПУРОИ и във връзка с Решение № 1154/31.01.2019 г. на                   
Общински съвет – Червен бряг, представеното от Кмета на общината в Общински            
съвет с вх. № 07-01-43/11.02.2019г. предложение относно допълване на годишната          
програма за управление и разпореждане с имоти - общинска собственост в Община            
Червен бряг през 2019 година, приемане на пазарна оценка и продажба на недвижим             
имот – частна общинска собственост, находящ се в землището на гр. Червен бряг,             
местност „Ежков връх” , устно предложение от Петьо Веселинов Костов -председател           
на Общинския съвет  търгът за продажба на имота да бъде с тайно  наддаване, 

Р Е Ш И: 
1. Допълва годишната програма за управление и разпореждане с имоти – частна           

общинска собственост в Община Червен бряг през 2019 г. с поземлен имот с             
идентификатор 80501.922.329, с площ 1991 кв. м., с начин на трайно ползване –             
лозе, категория на земята V, находящ се в местност „Ежков връх“, гр. Червен             
бряг, актуван с АОС № 2406/29.01.2019 г. 

2. Дава съгласие да бъде извършена продажба на общински поземлен имот с           
идентификатор 80501.922.329, с площ 1991 кв. м., с начин на трайно ползване – лозе,              
категория на земята V, находящ се в местност „Ежков връх“, гр. Червен бряг. 

3. Приема пазарна оценка за продажба на недвижим имот – частна общинска           
собственост, представляващ поземлен имот с идентификатор 80501.922.329, с площ         
1991 кв. м., с начин на трайно ползване – лозе, категория на земята V, находящ се в                 
местност „Ежков връх“, гр. Червен бряг, в размер на 2 270,00 лв. /две хиляди двеста и                
седемдесет лева/. 

4. Дава съгласие да се проведе публичен търг с тайно наддаване, съгласно чл. 67 от              
Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество           
за покупко-продажба на общински поземлен имот с идентификатор 80501.922.329, с          
площ 1991 кв. м., с начин на трайно ползване – лозе, категория на земята V, находящ се                 
в местност „Ежков връх“, гр. Червен бряг, съгласно разпоредбите в Глава VІІІ, раздел І              
и ІІ от НРПУРОИ, с начална тръжна продажна цена не по-ниска от 2 270,00 лв. /две                
хиляди двеста и седемдесет лева/ и депозит за участие в размер на 227,00 лв. /двеста               
двадесет и седем лева/, съгласно чл. 61, ал. 4 от Наредбата за реда за придобиване,               
управление и разпореждане с общинско имущество. 

5. 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 представител от            
отдел „Общинска собственост и стопански дейности”.  

Определя резервни членове: четирима общински съветника, юрист и        
представител от отдел „Общинска собственост и стопански дейности”.  

6. Възлага на Кмета на Община Червен бряг цялостната организация по          
подготовката и провеждането на процедурата за продажба по реда на НРПУРОИ. 



ІІ.В изпълнение на т.І.5 с явно гласуване с 25 гласа ЗА, 1 против и без въздържали се                 
от общо 26 гласували общински съветници при общ брой 29 на съветниците в             
Общинския съвет определя за участие в комисията общински съветници Радко          
Стефанов Георгиев, Николай Валентинов Милев, Атанас Цветанов Атанасов и Петя          
Владимирова Димитрова и за резервни членове Николай Петров Димитров, Николай          
Георгиев Мишовски, Явор Владимиров Бакърджиев и Йотко Цветомилов Петков. 
 

Приложение: Копиe от Доклад за пазарна оценка, АОС, скица, данъчна оценка,           
заявление. 
 
 
 

 
 
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ  
СЪВЕТ – ЧЕРВЕН БРЯГ:  

 
 

/Петьо Костов/  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЧЕРВЕН БРЯГ 
 

Препис-извлечение от протокол № 55
от заседание на Общински съвет –  
Червен бряг, проведено на 27.02.2019 г. 

 
Относно:  Точка: Двадесет и трета.  
Предложение относно допълване на годишната програма за управление и 



разпореждане с имоти – частна общинска собственост в Община Червен бряг през 
2019 г., придобиване право на собственост върху поземлен имот с идентификатор 
№ 80501.807.82, с площ 854,00 кв. м., с начин на трайно ползване – незастроен имот 
за жилищни нужди, предназначение на територията-урбанизирана, по КК и КР на 
гр. Червен бряг, собственост на физически лица. 

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

№ 1200 
 

Общински съвет Червен бряг на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 8, ал.                 
9, т. 4, чл. 34, ал. 2 от ЗОС, представеното от Кмета на общината в Общински съвет с                  
вх. № 07-01-47/11.02.2019г. предложение относно допълване на годишната програма за          
управление и разпореждане с имоти – частна общинска собственост в Община Червен            
бряг през 2019 г., придобиване право на собственост върху поземлен имот с            
идентификатор № 80501.807.82, с площ 854,00 кв. м., с начин на трайно ползване –              
незастроен имот за жилищни нужди, предназначение на територията-урбанизирана, 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 18.02.2019 г., 

 
Р Е Ш И: 
 

1. Допълва годишната програма за управление и разпореждане с имоти – частна           
общинска собственост в Община Червен бряг през 2019 г., в Раздел VІ – „Описание на               
имотите, които общината има намерение да придобие и способите за тяхното           
придобиване“ с т. 4 – с поземлен имот с идентификатор № 80501.807.82, с площ 854,00               
кв. м., с начин на трайно ползване – незастроен имот за жилищни нужди,             
предназначение на територията-урбанизирана, по КК и КР на гр. Червен бряг,           
собственост на наследниците на Минко Минев. 

2. Приема пазарна оценка на поземлен имот с идентификатор № 80501.807.82, с           
площ 854,00 кв. м., с начин на трайно ползване – незастроен имот за жилищни нужди,               
предназначение на територията-урбанизирана, по КК и КР на гр. Червен бряг,           
собственост на наследниците на Минко Минев, в размер на 2 200,00 /две хиляди и             
двеста/ лева, съгласно доклад за пазарна оценка. 

3. Дава съгласие да се закупи поземлен имот с идентификатор № 80501.807.82, с            
площ 854,00 кв. м., с начин на трайно ползване – незастроен имот за жилищни нужди,               
предназначение на територията-урбанизирана, по КК и КР на гр. Червен бряг,           
собственост на наследниците на Минко Минев, на стойност 2 200,00 /две хиляди и            
двеста/ лева. 

4. Възлага на Кмета на Община Червен да сключи договор за покупко-продажба           
със собствениците. 
 

Приложение: скица, удостоверение за наследници, доклад за пазарна оценка. 
 
 

 



 
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ  
СЪВЕТ – ЧЕРВЕН БРЯГ:  

 
 

/Петьо Костов/  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЧЕРВЕН БРЯГ 
 

Препис-извлечение от протокол № 55
от заседание на Общински съвет –  
Червен бряг, проведено на 27.02.2019 г. 

 
Относно:  Точка: Двадесет и четвърта.  



Предложение относно приемане на дарение и сключване на договор за дарение, 
между Иван Иванов, от една страна, като дарител, и Община Червен бряг от друга 
страна, дарен е недвижим имот с представляващ дворно място от 930 кв. м., 
парцел…., кв. 35а по ПРЗ на с. Радомирци. 

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 

№ 1201 
 

Общински съвет Червен бряг на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 34,                
ал. 3 от ЗОС и чл. 8, ал. 1, т. 6 от НРПУРОИ, представеното от Кмета на общината в                   
Общински съвет с вх. № 07-01-52/11.02.2019г. предложение относно приемане на          
дарение и сключване на договор за дарение, между Иван Иванов, от една страна, като              
дарител, и Община Червен бряг от друга страна, дарен е недвижим имот с             
представляващ дворно място от 930 кв. м., парцел…, кв. 35а по ПРЗ на с. Радомирци,               
предложение от Комисията по финансово стопанска политика, бюджет и общинска          
собственост от заседание, проведено на 18.02.2019 г., 
 

Р Е ШИ: 
 

I. Да се приеме направеното от страна на Иван Иванов, дарение на недвижим имот            
представляващ дворно място от 930 кв. м., парцел…, кв. 35а по ПРЗ на с. Радомирци,               
съгласно нотариален акт № …. 
II. Да се сключи договор за дарение между Иван Иванов, от една страна, като             
дарител, и Община Червен бряг, от друга страна, за недвижим имот с представляващ             
дворно място от 930 кв. м., ..-, кв. 35а по ПРЗ на с. Радомирци. 
III. Пазарната оценка на описания в т. 1 недвижим имот е в размер на 3700.00 /три               
хиляди и седемстотин/ лева, данъчната оценка на същият е в размер 3653.10 /три             
хиляди шестстотин петдесет и три лева и десет стотинки/ лева.  
IV. Разноските по сделката са за сметка на Община Червен бряг. 
V. Възлага на Кмета на Община Червен бряг изпълнението на настоящото решение. 
 

Приложения: заявление, нотариален акт, копие на удостоверение за данъчна         
оценка, копие на скица и доклад за пазарна оценка. 
 

 
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ  
СЪВЕТ – ЧЕРВЕН БРЯГ:  

 
 

/Петьо Костов/  
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЧЕРВЕН БРЯГ 

 
Препис-извлечение от протокол № 55
от заседание на Общински съвет –  
Червен бряг, проведено на 27.02.2019 г. 

 



Относно:  Точка: Двадесет и пета.  
Предложение относно отдаване под наем на общински недвижим имот, 
представляващи площадки за поставяне на кафе – автомати, находящи се в с. 
Реселец. 

І.Общински съвет Червен бряг с поименно гласуване с 16 гласа ЗА, 7 против             
и 3 въздържали се от общо 26 гласували общински съветници при общ брой 29 на               
съветниците в Общинския съвет,  прие 

Р Е Ш Е Н И Е 
№ 1202 

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. № 07-01-41/11.02.2019г.            
предложение относно отдаване под наем на общински недвижим имот, представляващи          
площадки за поставяне на кафе – автомати, находящи се в с. Реселец, предложение от              
Комисията по финансово стопанска политика, бюджет и общинска собственост от          
заседание, проведено на 18.02.2019 г., 

Р Е Ш И: 
І. Дава съгласие да се проведе публичен търг с тайно наддаване, съгласно чл. 65,              

чл.67 и сл. от НРПУРОИ за отдаване под наем на общински недвижими имоти,             
представляващи площадки за поставяне на автомати за топли напитки в с. Реселец,            
съгласно Приложение № 1, за срок от 5 години. 

Определя начална тръжна месечна наемна цена, съгласно Приложение № 7 към           
Раздел ХІ, Глава VІІ /Наемни цени на общински пазар /т. 9 Базисна наемна цена на               
площадка за отдаване под наем чрез търг или конкурс за монтаж на автомат за топли               
напитки (кафе-машини) от Наредбата за определяне и администриране на местните          
такси и цени на услуги на територията на община Червен бряг и депозит за участие,               
съгласно чл. 61, ал. 4 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане              
с общинско имущество. 

ІІ. Утвърждава комисия за организация, подготовка и провеждане на процедура в           
състав, както следва: 

Комисия в състав от 7 /седем/ члена, от които председател, правоспособен юрист, 3/трима/             
общински съветника, Кмета на кметство с. Реселец и 1 /един/ представител на отдел             
ОбС и СД 

Определя резервни членове: 3 /трима/ общински съветника, 1 /един/ юрист,          
представител на отдел ОбС и СД и 3/трима/ резервни члена на Кмета на населеното              
място. 

ІІІ. За всички кафе автомати да се издаде разрешение за поставяне от Главния             
архитект на община Червен бряг, на основание сключените договори за наем. За            
останалите кафе автомати, поставени неправомерно извън схемата, съгласувана от         
главния архитект, да се приложи процедура по чл. 65 от ЗОС. 

VІ. Възлага на Кмета на Община Червен бряг цялостната организация по           
подготовката и провеждането на процедурите по отдаване под наем и сключване на            
договори със спечелилите участници. 

VІІ. В изпълнение на т.ІІ 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 съветници           
Явор Владимиров Бакърджиев, Радко Стефанов Георгиев и Николай Петров Димитров,          
за резервни членове Петя Веселинова Митрашкова, Николай Георгиев Мишовски и          



Йотко Цветомилов Петков и Тодор Иванов Тодоров, Георги Максимов Георгиев и           
Петьо Максимов Георгиев  за резервни  членове на мястото на кмет на населено място  

VІІІ.Във връзка с постъпила молба в Общински съвет с вх. №           
038-00-3/15.02.2019г. от «Юриеви» ЕООД, гр. Червен бряг, ул. «Г.С. Раковски» № 65а,            
възлага на Кмета на община Червен бряг да не се предприемат действия от страна на               
общинска администрация свързани с принудително премахване на автомати за топли          
напитки до окончателно  решение на административен съд. 

 
Т.VІІІ е приета с поименно гласуване с 21 гласа ЗА, без против и 6 въздържали се от                 

общо 27 гласували общински съветници при общ брой 29 на съветниците в Общински съвет              
Червен бряг  

 
 
Приложение: Копие на Схема за поставяне на кафе – автомати и приложение            

№ 1. 
 
 
 

 
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ  
СЪВЕТ – ЧЕРВЕН БРЯГ:  

 
 

/Петьо Костов/  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЧЕРВЕН БРЯГ 
 

Препис-извлечение от протокол № 55
от заседание на Общински съвет –  
Червен бряг, проведено на 27.02.2019 г. 



 
Относно:  Точка: Двадесет и шеста.  
Предложение относно отдаване под наем  на общински недвижим имот, 
представляващо помещение, находящо се в с. Радомирци – І етаж на Автоспирка. 

І.Общински съвет Червен бряг с поименно гласуване с 27 гласа ЗА, без            
против и без въздържали се от общо 27 гласували общински съветници при общ брой              
29 на съветниците в Общинския съвет,  прие 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

№ 1203 
 

Общински съвет Червен бряг на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и във                
връзка с 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. № 07-01-63/11.02.2019 г. предложение            
относно отдаване под наем на общински недвижим имот, представляващо помещение,          
находящо се в с. Радомирци – І етаж на Автоспирка, предложение от Комисията по              
финансово стопанска политика, бюджет и общинска собственост от заседание,         
проведено на 18.02.2019 г., 

 
Р Е Ш И: 
 
І. Да се проведе публичен търг с тайно наддаване, съгласно Глава 8 от             

НРПУРОИ за отдаване под наем на общински недвижим имот, 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: 

1. Помещение с площ 25.00 кв.м., находящо се на І-ви етаж от Автоспирка, кв.              
21, парц. І – 656 в с. Радомирци, предназначено за офис за срок от 5 години. 

Определя начална тръжна месечна наемна цена не по - ниска от 105,00 /сто и              
пет/ лева без ДДС, съгласно приложение № 7 към Раздел XI, т. ІV от ,,Наредба за                
определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията            
на община Червен бряг ‘‘ и депозит за участие 210,00 /двеста и десет лева/. 

ІІ. Комисия в състав от 7 /седем/ члена, от които председател, правоспособен            
юрист, 3/трима/ общински съветника, Кмет на кметство с. Радомирци и 1 /един/            
представител на отдел ОбС и СД 

Определя резервни членове: 3 /трима/ общински съветника, 1 /един/ юрист,          
представител на отдел ОбС и СД и 3/трима/ резервни члена на Кмета на населеното              
място. 

ІІІ. Възлага на Кмета на община Червен бряг цялостната организация по            
подготовката и провеждане на процедурите по отдаване под наем. 

 
 
 
 
ІV. В изпълнение на т.ІІ с явно гласуване с 25 гласа ЗА, 1 против и без                

въздържали се от общо 26 гласували общински съветници при общ брой 29 на             
съветниците в Общинския съвет определя за участие в комисията общински съветници           
Явор Владимиров Бакърджиев, Радко Стефанов Георгиев и Николай Петров Димитров,          
за резервни членове Петя Веселинова Митрашкова, Николай Георгиев Мишовски и          



Йотко Цветомилов Петков и Тодор Иванов Тодоров, Георги Максимов Георгиев и           
Петьо Максимов Георгиев  за резервни  членове на мястото на кмет на населено място  
 
 
 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ  
СЪВЕТ – ЧЕРВЕН БРЯГ:  

 
 

/Петьо Костов/  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЧЕРВЕН БРЯГ 
 

Препис-извлечение от протокол № 55
от заседание на Общински съвет –  
Червен бряг, проведено на 27.02.2019 г. 



 
Относно:  Точка: Двадесет и седма.  
Предложение относно изтичащи договори за наем на общински недвижими имоти, 
представляващи площадки, находящи се в гр. Червен бряг.(отдаване под наем  
площадка терен 112, пресечка  ул. „Хаджи Димитър и бул.“Хр.Ботев“ и площадка 
до читалище „Н.Й.Вапцаров“. 

Общински съвет Червен бряг с поименно гласуване с 23 гласа ЗА, без против             
и 1 въздържал се от общо 24 гласували общински съветници при общ брой 29 на               
съветниците в Общинския съвет,  прие 

Р Е Ш Е Н И Е 
№ 1204 

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. № 07-01-39/11.02.2019г. предложение           
относно изтичащи договори за наем на общински недвижими имоти, представляващи          
площадки, находящи се в гр. Червен бряг.(отдаване под наем площадка терен 112,            
пресечка ул. „Хаджи Димитър и бул.“Хр.Ботев“ и площадка до читалище          
„Н.Й.Вапцаров“, предложение от Комисията по финансово стопанска политика,        
бюджет и общинска собственост от заседание, проведено на 18.02.2019 г., 

Р Е Ш И: 
І. Да се проведе публичен търг с тайно наддаване, съгласно Глава 8 от             

НРПУРОИ за отдаване под наем на общински недвижими имоти, 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 недвижими имоти, както следва: 

1. Площадка / терен № 112/ с площ 6.00 кв.м. за поставяне на павилион, находящ               
се в част от тротоарно платно на пресечка ул. „Хаджи Димитър“ и бул. „Христо Ботев“               
гр. Червен бряг, за срок от 5 години. 

Определя начална тръжна месечна наемна цена не по - ниска от 30,00 /тридесет/             
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 60,00 /шестдесет лева/. 

2. Площадка с площ 9.00 кв.м. за поставяне на павилион, находяща се до             
читалище „Н. Й. Вапцаров“ гр. Червен бряг, за срок от 5 години. 

Определя начална тръжна месечна наемна цена не по - ниска от 45,00            
/четиридесет и пет/ 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 90,00 /деветдесет лева/, за              
срок от 5 години. 

ІІ. Утвърждава комисия за организация, подготовка и провеждане на процедура          
в състав от 7 /седем/ члена, от които председател, правоспособен юрист, 3/трима/            
общински съветника, 2 /двама/ представители на отдел ,,ОбС и СД‘‘.  

Определя резервни членове: 3 /трима/ общински съветника, 1 /един/ юрист и 1 /един/             
представител на отдел ,,ОбС и СД‘‘. 

 ІІІ. Възлага на Кмета на община Червен бряг цялостната организация по           
подготовката и провеждане на процедурите по отдаване под наем. 

ІV. В изпълнение на т.ІІ 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 определя за участие в комисията общински съветници           



Радко Стефанов Георгиев , Николай Петров Димитров и Атанас Цветанов Атанасов, за            
резервни членове Николай Георгиев Мишовски, Николай Валентинов Милев и Йотко          
Цветомилов Петков. 

 
 

 
 
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ  
СЪВЕТ – ЧЕРВЕН БРЯГ:  

 
 

/Петьо Костов/  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЧЕРВЕН БРЯГ 
 

Препис-извлечение от протокол № 55
от заседание на Общински съвет –  
Червен бряг, проведено на 27.02.2019 г. 



 
Относно:  Точка: Двадесет и осма.  
Предложение относно изтичащи договори за наем на общински недвижими имоти, 
представляващи площадки, находящи се вгр. Койнаре  (7 бр.площадки , терен 
2,3,4,5,6,7 и 9) 

Общински съвет Червен бряг с поименно гласуване с 25 гласа ЗА, 1 против и              
без въздържали се от общо 26 гласували общински съветници при общ брой 29 на              
съветниците в Общинския съвет,  прие 

Р Е Ш Е Н И Е 
№ 1205 

 
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. № 07-01-62/11.02.2019г. предложение           
относно изтичащи договори за наем на общински недвижими имоти, представляващи          
площадки, находящи се вгр. Койнаре (7 бр.площадки , терен 2,3,4,5,6,7 и 9),            
предложение от Комисията по финансово стопанска политика, бюджет и общинска          
собственост от заседание, проведено на 18.02.2019 г., 

 
Р Е ШИ: 
 
І. Да се проведе публичен търг с тайно наддаване, съгласно Глава 8 от             

НРПУРОИ за отдаване под наем на общински недвижими имоти, 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 недвижими имоти, както следва: 

 
1. Площадка /терен № 2/ с площ 17.00 кв.м. за поставяне на павилион, находящ              

се в кв. 71, парц. 2 в ЦГЧ гр. Койнаре, за срок от 5 години. 
Определя начална тръжна месечна наемна цена не по - ниска от 68,00 /шестдесет             

и осем/ 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 136,00 /сто тридесет и              
шест лева/. 

2. Площадка /терен № 3/ с площ 34.00 кв.м. за поставяне на павилион, находящ              
се в кв. 71, парц. 2 в ЦГЧ гр. Койнаре, за срок от 5 години. 

Определя начална тръжна месечна наемна цена не по - ниска от 136,00 /сто             
тридесет и шест/ 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 272,00 /двеста              
седемдесет и два лева/. 

3. Площадка /терен № 4/ с площ 9.00 кв.м. за поставяне на павилион, находящ се               
в кв. 71, парц. 2 в ЦГЧ гр. Койнаре, за срок от 5 години. 

Определя начална тръжна месечна наемна цена не по - ниска от 36,00 /тридесет и              
шест/ 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 72,00 /седемдесет и два              
лева/. 



4. Площадка /терен № 5/ с площ 9.00 кв.м. за поставяне на павилион, находящ се               
в кв. 71, парц. 2 в ЦГЧ гр. Койнаре, за срок от 5 години. 

Определя начална тръжна месечна наемна цена не по - ниска от 36,00 /тридесет и              
шест/ 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 72,00 /седемдесет и два              
лева/. 

5. Площадка /терен № 6/ с площ 4.00 кв.м. за поставяне на павилион, находящ се               
в кв. 71, парц. 2 в ЦГЧ гр. Койнаре, за срок от 5 години. 

Определя начална тръжна месечна наемна цена не по - ниска от 16,00            
/шестнадесет/ 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 32,00 /тридесет             
и два лева/. 

6. Площадка /терен № 7/ с площ 6.00 кв.м. за поставяне на павилион, находящ се               
в кв. 71, парц. 2 в ЦГЧ гр. Койнаре, за срок от 5 години. 

Определя начална тръжна месечна наемна цена не по - ниска от 24,00 /двадесет и              
четири/ 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 48,00 /четиридесет и             
осем лева/. 

7. Площадка /терен № 9/ с площ 9.00 кв.м. за поставяне на павилион, находящ се               
в кв. 71, парц. 2 в ЦГЧ гр. Койнаре, за срок от 5 години. 

Определя начална тръжна месечна наемна цена не по - ниска от 36,00 /тридесет и              
шест/ 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 72,00 /седемдесет и два              
лева/. 

ІІ. Комисия в състав от 7 /седем/ члена, от които председател, правоспособен            
юрист, 3/трима/ общински съветника, Кмет на кметство гр. Койнаре и 1 /един/            
представител на отдел ОбС и СД 

Определя резервни членове: 3 /трима/ общински съветника, 1 /един/ юрист,          
представител на отдел ОбС и СД и 3/трима/ резервни члена на Кмета на населеното              
място. 

ІІІ. Възлага на Кмета на община Червен бряг цялостната организация по            
подготовката и провеждане на процедурите по отдаване под наем. 

ІV. В изпълнение на т.ІІ 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 определя за участие в комисията общински съветници           
Явор Владимиров Бакърджиев, Радко Стефанов Георгиев и Николай Петров Димитров,          
за резервни членове Петя Веселинова Митрашкова, Николай Георгиев Мишовски и          
Йотко Цветомилов Петков и Тодор Иванов Тодоров, Георги Максимов Георгиев и           
Петьо Максимов Георгиев  за резервни  членове на мястото на кмет на населено място  

 
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ  
СЪВЕТ – ЧЕРВЕН БРЯГ:  

/Петьо Костов/  
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЧЕРВЕН БРЯГ 

 



Препис-извлечение от протокол № 55
от заседание на Общински съвет –  
Червен бряг, проведено на 27.02.2019 г. 

 
Относно:  Точка: Двадесет и девета.  
Предложение относно обособяване на един брой временна площадка от 8.00 кв. м. 
за поставяне на преместваем обект по чл. 56 (1) от ЗУТ, находяща се в гр. Червен 
бряг, УПИ I, кв. 38 по ЗРП на гр. Червен бряг и провеждане на процедура за 
отдаване под наем.(за поставяне на фургон) 

Общински съвет Червен бряг с поименно гласуване с 15 гласа ЗА, 1 против и              
10 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 
№ 1206 

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. № 07-01-55/11.02.2019г. предложение           
относно обособяване на един брой временна площадка от 8.00 кв. м. за поставяне на              
преместваем обект по чл. 56 (1) от ЗУТ, находяща се в гр. Червен бряг, УПИ I, кв. 38 по                   
ЗРП на гр. Червен бряг и провеждане на процедура за отдаване под наем.(за поставяне              
на фургон), предложение от Комисията по финансово стопанска политика, бюджет и           
общинска собственост от заседание, проведено на 18.02.2019 г., предложение от          
комисията по устройство на територията, благоустрояване, комунални дейности и         
екология от заседание проведено на 19.02.2019  г., 

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

8.00 кв. м. за поставяне на фургон от стоманена конструкция по чл. 56 (1) от ЗУТ,                
находящ се в гр. Червен бряг, УПИ I, кв. 38 по ЗРП на гр. Червен бряг, съгласно                 
приложената скица. 

ІІ. Допълва схемата на преместваемите обекти в гр. Червен бряг с нова временна             
площадка за поставяне на фургон от стоманена конструкция 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 8.00 кв. м. за поставяне на фургон от стоманена конструкция по чл. 56 (1) от                
ЗУТ, находяща се в гр. Червен бряг, УПИ I, кв. 38 по ЗРП на гр. Червен бряг, за                  
срок до 5 години, като в договора за отдаване под наем на площадката да се               
включи клауза: При ревизиране на общински проект за детска площадка,          
договорът да бъде  прекратен с едномесечно предизвестие . 

Определя начална тръжна месечна наемна цена не по - ниска от 20,00 /двадесет/             
лева без ДДС, съгласно приложение № 7 към Раздел XI, II – базисни наемни цени за                
гаражи, т. 1 от ,,Наредба за определянето и администрирането на местните такси и             
цени на услуги на територията на община Червен бряг ‘‘ и депозит за участие              
40,00лв./четиридесет лв./. 

ІV. Утвърждава комисия за организация, подготовка и провеждане на процедура          
в състав от 5 /петима/ членове, от които председател, правоспособен юрист, 3 /трима/             
общински съветника. 

Определя резервни членове: 3 /трима/ общински съветника и 1 /един/ юрист. 
 V. Възлага на Кмета на община Червен бряг цялостната организация по           

подготовката и провеждане на процедурите по отдаване под наем. 



VІІ. В изпълнение на т.ІV с явно гласуване с 19 гласа ЗА, 1 против и 2                
въздържали се от общо 22 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 Николай Петров Димитров,          
за резервни членове Тодор Иванов Тодоров, Петко Ивайлов Петков и Николай           
Валентинов Милев. 

 
 
Приложение: копие на скица и констативен акт № 2. 

 
 

 
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ  
СЪВЕТ – ЧЕРВЕН БРЯГ:  

 
 

/Петьо Костов/  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЧЕРВЕН БРЯГ 
 



Препис-извлечение от протокол № 55
от заседание на Общински съвет –  
Червен бряг, проведено на 27.02.2019 г. 

 
Относно:  Точка: Тридесета.  
Предложение относно отдаване под наем на общински недвижим имот, временна 
площадка от 12.00 кв. м. за поставяне на гараж от стоманена конструкция по чл. 
56 (1) от ЗУТ, находяща се в гр. Червен бряг, УПИ I, кв. 38 по ЗРП на гр. Червен 
бряг. 

Общински съвет Червен бряг   прие 
 

Р Е Ш Е Н И Е 
№ 1207 

 
Общински съвет Червен бряг на основание резултата от проведеното гласуване:          

14 гласа „ЗА,“ приемане на предложение относно отдаване под наем на общински            
недвижим имот, временна площадка от 12.00 кв. м. за поставяне на гараж от стоманена              
конструкция по чл. 56 (1) от ЗУТ, находяща се в гр. Червен бряг, УПИ I, кв. 38 по ЗРП                   
на гр. Червен бряг, 1 против и 9 въздържали се от общо 24 гласували общински               
съветници при общ брой 29 на съветниците в Общинския съвет при спазени            
изискванията на чл.27, ал.4 и 5 във връзка с чл.21, ал.1,т.8 от ЗМСМА, не приема               
представеното от Кмета на общината в Общински съвет с вх. № 07-01-54/11.02.2019г.            
предложение относно отдаване под наем на общински недвижим имот, временна          
площадка от 12.00 кв. м. за поставяне на гараж от стоманена конструкция по чл. 56 (1)                
от ЗУТ, находяща се в гр. Червен бряг, УПИ I, кв. 38 по ЗРП на гр. Червен бряг. 
 
 

 
 
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ  
СЪВЕТ – ЧЕРВЕН БРЯГ:  

 
 

/Петьо Костов/  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЧЕРВЕН БРЯГ 
 

Препис-извлечение от протокол № 55
от заседание на Общински съвет –  
Червен бряг, проведено на 27.02.2019 г. 

 
Относно:  Точка: Тридесет и първа.  
Предложение относно отдаване под наем на общински недвижими имоти, 
представляващи помещения, находящи се в гр. Червен бряг.(Помещение /срещу 
бл. ГНС –І, предназначено за ветеринарен кабинет  и  помещение за хранителен 
магазин – V кв.) 

Общински съвет Червен бряг с поименно гласуване с 24 гласа ЗА, 1 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 

№ 1208 
 

Общински съвет Червен бряг на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и във                
връзка с 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. № 07-01-40/11.02.2019г. предложение           
относно отдаване под наем на общински недвижими имоти, представляващи         
помещения, находящи се в гр. Червен бряг.(Помещение /срещу бл. ГНС –І,           
предназначено за ветеринарен кабинет и помещение за хранителен магазин – V кв.),            
предложение от Комисията по финансово стопанска политика, бюджет и общинска          
собственост от заседание, проведено на 18.02.2019 г., 

Р ЕШ И: 
І. Да се проведе публичен търг с тайно наддаване, съгласно Глава 8 от             

НРПУРОИ за отдаване под наем на общински недвижими имоти, 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 недвижими имоти, както следва: 

1. Помещение с площ 12.00 кв.м. и складово помещение с площ 13.00 кв.м.,             
находящо се на ул. „В. Априлов“ /срещу бл. ГНС –І/ гр. Червен бряг, предназначено за               
ветеринарен кабинет за срок от 5 години. 

Определя начална тръжна месечна наемна цена не по - ниска от 74.00            
/седемдесет и четири/ лева без ДДС, съгласно приложение № 7 към Раздел XI, т. ІV и                
т.6 от ,,Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на             
услуги на територията на община Червен бряг ‘‘ и депозит за участие 144,00 /сто              
четиридесет и четири лева/. 

2. Помещение с площ 35.00 кв.м. и складово помещение - 11.00 кв.м., находящо             
се в кв. 75 по ЗРП гр. Червен бряг – V-ти квартал, предназначено за хранителен магазин                
за срок от 5 години. 

Определя начална тръжна месечна наемна цена не по - ниска от 113,00 /сто и              
тринадесет/ лева без ДДС, съгласно приложение № 7 към Раздел XI, т. ІV и т.6 от                
,,Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на             
територията на община Червен бряг ‘‘ и депозит за участие 226,00 /двеста двадесет и              
шест лева/. 



ІІ. Утвърждава комисия за организация, подготовка и провеждане на процедура          
в състав от 7 /седем/ члена, от които председател, правоспособен юрист, 3/трима/            
общински съветника, 2 /двама/ представители на отдел ,,ОбС и СД‘‘.  

Определя резервни членове: 3 /трима/ общински съветника, 1 /един/ юрист и 1 /един/             
представител на отдел ,,ОбС и СД‘‘. 

 ІІІ. Възлага на Кмета на община Червен бряг цялостната организация по           
подготовката и провеждане на процедурите по отдаване под наем. 

ІV. В изпълнение на т.ІІ 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 съветници           
Николай Петров Димитров, Радко Стефанов Георгиев и Марио Киров Рангелов, за           
резервни членове Николай Георгиев Мишовски, Тодор Иванов Тодоров и Петко          
Ивайлов Петков 
 

 
 
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ  
СЪВЕТ – ЧЕРВЕН БРЯГ:  

 
 

/Петьо Костов/  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЧЕРВЕН БРЯГ 
 

Препис-извлечение от протокол № 55
от заседание на Общински съвет –  
Червен бряг, проведено на 27.02.2019 г. 

 
Относно:  Точка: Тридесет и втора.  
Предложение относно: 
1. Разрешаване изработването на: Изменение на Подробен устройствен план 
(ПУП) - План за застрояване и регулация (ПРЗ) за новообразувани УПИ VІІ в 
кв.42 и УПИ ІІІ и УПИ V в кв.43 по плана на с. Реселец 
2. Одобряване на Задание с графично предложение по чл.125/ЗУТ за изработване 
на: Изменение на Подробен устройствен план (ПУП) – План за застрояване и 
регулация (ПРЗ) за новообразувани УПИ VІІ в кв.42 и УПИ ІІІ и УПИ V, в кв.43 
по плана на с. Реселец , Общ.Червен бряг. 

Общински съвет Червен бряг с поименно гласуване с 27 гласа ЗА, без против             
и без въздържали се от общо 27 гласували общински съветници при общ брой 29 на               
съветниците в Общинския съвет,  прие 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

№ 1209 
 

Общински съвет Червен бряг на основание чл.21,ал.1, точка11 от ЗМСМА, 
чл.112/ЗУТ и Наредба 8/2001г.за ОСУСП, чл. 124а, ал1, чл124б, ал1,чл.125 и при 
условията на чл.134, ал.2 ,т.6 от ЗУТ, представеното от Кмета на общината  в 
Общински съвет  с вх. № 07-01-49(1)/20.02.2019г. предложение относно: 
 1. Разрешаване изработването на: Изменение на Подробен устройствен план (ПУП) - 
План за застрояване и регулация (ПРЗ) за новообразувани УПИ VII  в кв.42 и УПИ ІІІ в 
кв.43 по плана на с. Реселец 
2. Одобряване на Задание с графично предложение по чл.125/ЗУТ за изработване на:             

Изменение на Подробен устройствен план (ПУП) – План за застрояване и регулация            
(ПРЗ) за новообразувани УПИ VІІ в кв.42 и УПИ ІІІ в кв.43 по плана на с. Реселец ,                  
Общ.Червен бряг,  
Предложение от комисията по устройство на територията, благоустрояване, комунални         
дейности и екология, от заседание, проведено на19.02.2019 г. 

Р Е Ш И: 
  1.Общински съвет при Община Червен бряг на основание:чл.21,ал.1,т.11 от ЗМСМА и 
чл.124,чл.124а,ал.1 и чл.124б,ал.1/ЗУТ, разрешава  изработването на : Изменение на 
Подробен устройствен план (ПУП) - План за застрояване и регулация (ПРЗ) за 
новообразувани УПИ VII  в кв.42 и УПИ ІІІ в кв.43 по плана на с. Реселец 
при спазване на следните изисквания: 
1.1.Териториален обхват- кв.42 и кв.43 по плана на с. Реселец. 
1.2.Вид на подробния устройствен план – Частично изменение на действащ ПУП-ПРЗ . 
1.3.Цел и задачи на проекта – Определяне на параметри на застрояване в            
новообразуваните 2 УПИ-та и отреждането им . 

2. На основание чл.124б,ал.1,във връзка с чл.125,ал.1от ЗУТ Общински          
съвет Червен бряг одобрява заданието за изработване Изменение на Подробен          
устройствен план (ПУП)-План за застрояване и регулация (ПРЗ) ,,което задание е           
неразделна част от настоящето решение. 



3. Проектът да се изработи при спазване на одобреното задание с графично             
предложение на основание чл.125, ал.1 от ЗУТ, както и при следните задължителни            
предписания: 

3.1. Проекта за изменение на ПУП-ПРЗ за новообразуваните УПИ VІІ "За           
магазин", кв.42, УПИ ІІІ "За безвредни производствени дейности", кв.43 по плана на            
с.Реселец трябва да бъде изработен върху копие-извадка от действащия регулационен          
план. 

Да се съблюдава Решението на РИОСВ Плевен ЗА ОЦЕНКА          
ВЪЗДЕЙСТВИЕТО  ВЪРХУ ОКОЛНОТА СРЕДА за проекта. 

3.2.Съгласно заявеното в заданието не се предвижда проектиране на трасета          
за ел.захранване и водоснабдяване. 

3.3.Изменението на ПУП-ПРЗ да се изработи от проектанти - физически          
лица, които притежават съответната техническа и проект. правоспособност, съгласно         
чл.230, ал.1 от ЗУТ. 

3.5. 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 ).. 

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:  

 
 

/Петьо Костов/  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЧЕРВЕН БРЯГ 
 

Препис-извлечение от протокол № 55
от заседание на Общински съвет –  
Червен бряг, проведено на 27.02.2019 г. 

 
Относно:  Точка: Тридесет и трета.  
Предложение относно  кандидатстване  на Община Червен бряг с проектно 
предложение „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания от 
Община Червен бряг“ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 
2014-2020, процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова 
помощ BG05M9OP001–2.040 „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с 
увреждания – Компонент 2” 

Общински съвет Червен бряг с поименно гласуване с 26 гласа ЗА, без против             
и 1въздържал се от общо 27 гласували общински съветници при общ брой 29 на              
съветниците в Общинския съвет,  прие 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

№ 1210 
 

Общински съвет Червен бряг на основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и чл. 21, ал. 2 от                  
ЗМСМА, представеното от Кмета на общината в Общински съвет с вх. №            
07-01-66/11.02.2019г. предложение относно кандидатстване на Община Червен бряг с         
проектно предложение „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания от            
Община Червен бряг“ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“          
2014-2020, процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ         
BG05M9OP001–2.040 „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания –           
Компонент 2”, предложение от Комисията по инвестиционна политика, европейски         
проекти и информационни технологии от заседание, проведено на 18.02.2019 г.,          
Предложение от комисията по социална политика, трудова заетост и етнодемографски          
въпроси от заседание  проведено на 19.02.2019г., 

Р Е Ш И: 
1. Дава съгласие Община Червен бряг да подаде проектно предложение         

„Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания от Община Червен бряг“ по              
процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ        
BG05M9OP001–2.040 „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания –           
Компонент 2”, по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020. 

2. Потвърждава, че дейностите отговарят на приоритетите на Общински план за          
развитие на Община Червен бряг. 

3. Възлага на Кмета на Община Червен бряг да предприеме и извърши всички            
необходими действия, в това число да вземе всички необходими решения в границите            
на своите правомощия за кандидатстване с гореизложения проект. 
 

 
 
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ  
СЪВЕТ – ЧЕРВЕН БРЯГ:  

 
 



/Петьо Костов/  
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЧЕРВЕН БРЯГ 

 
Препис-извлечение от протокол № 55
от заседание на Общински съвет –  
Червен бряг, проведено на 27.02.2019 г. 

 
Относно:  Точка: Тридесет и четвърта.  
Предложение относно  увеличение на кредитната линия (овърдрафт) на 
МБАЛ-Червен бряг ЕООД 

Общински съвет Червен бряг с поименно гласуване с 19 гласа ЗА, 1 против и              
6 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 

№ 1211 
 

Общински съвет Червен бряг на основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА и във             
връзка с представеното от Кмета на общината в Общински съвет с вх. №             
07-01-72/12.02.2019 г.предложение относно увеличение на кредитната линия       
(овърдрафт) на МБАЛ-Червен бряг ЕООД, с приложена докладна записка №          
74/07.02.2019 г. от Прокурист на „МБАЛ Червен бряг“  ЕООД,  

Р Е Ш И: 
1.Дава съгласие да се увеличи размера на кредитна линия/овърдрафт/ на МБАЛ           

Червен бряг от 200 000,00лв. на 250 000,00лв./двеста и петдесет хиляди лева. 
2.Одобрява СЖ Експресбанк за кредитна институция относно отпускане на         

кредитна линия /овърдрафт/ на МБАЛ-Червен бряг 
 

 
 
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ  
СЪВЕТ – ЧЕРВЕН БРЯГ:  

 
 

/Петьо Костов/  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЧЕРВЕН БРЯГ 
 

Препис-извлечение от протокол № 55
от заседание на Общински съвет –  
Червен бряг, проведено на 27.02.2019 г. 

 
Относно:  Точка: Тридесет и пета.  
Предложение  от Камен Влахов – прокурист  „МБАЛ –Червен бряг“ ЕООД 
относно  разпределение на неразпределената печалба  на МБАЛ. 

Общински съвет Червен бряг с поименно 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 

Р Е Ш Е Н И Е 
№ 1212 

Общински съвет Червен бряг на основание чл.21,ал.1, т.23 от ЗМСМА, чл.137, ал.1,            
т.3 от Търговския закон, представеното в Общински съвет с вх. №           
038-01-3(1)/14.02.2019г. предложение от Кмета на община Червен бряг относно         
разпределение на неразпределената печалба на „МБАЛ Червен бряг“ ЕООД и във           
връзка с Предложение изх.№ 91/13.02.2019г. от Камен Влахов –действащ като          
прокурист на „МБАЛ –Червен бряг“ ЕООД, предложение от Комисията по финансово           
стопанска политика, бюджет и общинска собственост от заседание, проведено на          
18.02.2019 г., и устно предложение от общински съветник Румен Пенков          
неразпределената печалба да бъде отразена в годишния отчет на дружеството за 2018            
година, 

Р Е Ш И: 
Възлага на Камен Влахов, действащ като прокурист на“Многопрофилна болница за          

активно лечение Червен бряг“ ЕООД, да внесе в Общински съвет Червен бряг            
предложение за разпределение на неразпределената печалба на „МБАЛ Червен бряг“          
ЕООД, като бъде отразена в годишния отчет на дружеството за 2018 година, след             
представяне на годишната данъчна декларация за 2018 г. в НАП Плевен, но не по-късно              
от месец април 2019 година. 
 
 

 
 
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ  
СЪВЕТ – ЧЕРВЕН БРЯГ:  

 
 

/Петьо Костов/  
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЧЕРВЕН БРЯГ 
 

Препис-извлечение от протокол № 55
от заседание на Общински съвет –  
Червен бряг, проведено на 27.02.2019 г. 

 
Относно:  Точка: Тридесет и шеста.  
Предложение относно разрешаване изработването  на Частично изменение  на 
Подробен устройствен план - План за застрояване и регулация (ПУП-ПРЗ)  за 
новообразувани поземлени имоти с жилищно предназначение в част от кв. 148, 
УПИ І „За основно училище“ 

Общински съвет Червен бряг   прие 
Р Е Ш Е Н И Е 

№ 1213 
 

Общински съвет Червен бряг на основание резултата от проведеното гласуване: 
14 гласа „ЗА,“  приемане  на предложение  относно разрешаване изработването  на 
Частично изменение  на Подробен устройствен план - План за застрояване и регулация 
(ПУП-ПРЗ)  за новообразувани поземлени имоти с жилищно предназначение в част от 
кв. 148, УПИ І „За основно училище“, 7 против и 4  въздържали се от общо 25 
гласували общински съветници при общ брой 29 на съветниците в Общинския съвет 
при спазени изискванията на  чл.27, ал.4 и 5 във връзка с чл.21, ал.1,т.8 от ЗМСМА, не 
приема представеното от Кмета на общината  в Общински съвет  с вх. № 
07-01-78/19.02.2019г. предложение относно разрешаване изработването  на Частично 
изменение  на Подробен устройствен план - План за застрояване и регулация 
(ПУП-ПРЗ)  за новообразувани поземлени имоти с жилищно предназначение в част от 
кв. 148, УПИ І „За основно училище“ 
 
 

 
 
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ  
СЪВЕТ – ЧЕРВЕН БРЯГ:  

 
 

/Петьо Костов/  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЧЕРВЕН БРЯГ 
 

Препис-извлечение от протокол № 55
от заседание на Общински съвет –  
Червен бряг, проведено на 27.02.2019 г. 

 
Относно:  Точка: Тридесет и седма.  
   Организационни(във връзка с полагане на клетва  от новоизбран общински 
съветник  да се направят съответните  организационни  промени  в Общинския 
съвет- допълване състава на постоянни комисии) 

Общински съвет Червен бряг с явно гласуване с 19 гласа ЗА, без против и без               
въздържали се от общо 19 гласували общински съветници при общ брой 29 на             
съветниците в Общинския съвет,  прие 

Р Е Ш Е Н И Е 
№ 1214 

 
Общински съвет Червен бряг във връзка с решения на Общинска избирателна           

комисия - Червен бряг № 348-МИ от 15.02.2018 г. и № 349-МИ от 15.02.2018 г., свои                
решения № 13 и № 18 от 03.12.2015 г. и решение № 1145/21.01.2018 г., на основание                
чл.21, ал.1 т.1 от ЗМСМА, чл.30, ал.2 от Правилника за организацията и дейността на              
Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска         
администрация , представеното в Общински съвет с вх. № 07-01-79/20.02.2019 г. от г-н             
Тодор Тодоров – ръководител група общински съветници „ГОР“ предложение относно          
допълване състава на комисии, 
РЕШИ: 

Избира Николай Валентинов Милев за член на Комисия по здравеопазване,          
младежта и спорта 

Избира Николай Валентинов Милев за член на Комисия по устройство на           
територията, благоустрояване, комунални дейности и екология  

Избира Николай Валентинов Милев за член на Комисия по обществен ред и            
сигурност. 
 

 
 
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ  
СЪВЕТ – ЧЕРВЕН БРЯГ:  

 
 

/Петьо Костов/  
 
 
 
 
 

 


