
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЧЕРВЕН БРЯГ 

 

     Препис-извлечение от протокол № 57  

     от заседание на Общински съвет –  

     Червен бряг, проведено на 26.03.2019 г. 

 

Относно:  Пряко предаване  на заседанието на Общинския съвет  по местния        

радиовъзел 

 

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 

 
РЕШЕНИЕ 

№ 1219 

 

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

самоуправление и местната администрация  и  чл.46, ал.2 от Правилника за 

организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието 

му с общинската администрация,  

Р Е Ш И: 

Заседанието на Общински съвет Червен бряг на  26.03. 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 № 57  

     от заседание на Общински съвет –  

     Червен бряг, проведено на 26.03.2019 г. 

 

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

“ЕТА” 

 

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  

 
РЕШЕНИЕ 

№ 1220 

 

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

самоуправление и местната администрация и чл.46, ал.2 от Правилника за 

организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието 

му с общинската администрация,   

Р Е Ш И: 

Заседанието на Общински съвет Червен бряг на  26.03.2019 година  да се заснеме 

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

следващия ден и повторение  на 30.03.2019 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 № 57  

     от заседание на Общински съвет –  

     Червен бряг, проведено на 26.03.2019 г. 

 

Относно:  Точка: Първа.  

Обзор на състоянието и тенденциите в развитието на пазара на труда през 2018 

година. 

 

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 

№ 1221 

 

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

изпълнение на приетия план за провеждане на заседанията на Общински съвет през 

2019 г., съгласно решение №1152/ 31.01.2019г. и представения  от  Директора на 

Дирекция „Бюро по труда“ в Общински съвет с вх. № 017-00-1(1)/11.03.2019 г. Обзор 

на състоянието и тенденциите в развитието на пазара на труда през 2018 година на 

дирекция „Бюро по труда“ –Червен бряг; Предложение от  Комисията по социална 

политика, трудова заетост и етнодемографски  въпроси от заседание проведено на 

20.03.2019 г., 

Р Е Ш И: 

Приема за сведение Обзор на състоянието и тенденциите в развитието на пазара 

на труда през 2018 година на дирекция „Бюро по труда“ –Червен бряг, съгласно 

приложението. 

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ  

СЪВЕТ – ЧЕРВЕН БРЯГ:  

         

 

/Петьо Костов/  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЧЕРВЕН БРЯГ 

 

     Препис-извлечение от протокол № 57  

     от заседание на Общински съвет –  

     Червен бряг, проведено на 26.03.2019 г. 

 

Относно:  Точка: Втора.  

Приемане на бюджетната  прогноза за периода 2020-2022г. на постъпленията от 

местни приходи и на разходите за местни дейности на община Червен бряг. 

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

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

съветниците в Общинския съвет,  прие 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 1222 

 

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

ал. 2 от ЗПФ и чл. 27, ал.2 от Наредбата за условията и реда за съставяне на тригодишна 

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

бюджета на община Червен бряг, и представеното от Кмета на общината  в Общински 

съвет  с вх. № 07-01-110/08.03.2019г. предложение относно приемане на бюджетната  

прогноза за периода 2020-2022г. на постъпленията от местни приходи и на разходите за 

местни дейности на община Червен бряг , Предложения от всички постоянни комисии 

от заседания, поведени на 18, 19 и 20 март 2019 година, 

Р Е Ш И:     

Приема бюджетната прогноза на община Червен бряг за периода 2020г.-2022г. 

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

съгласно БЮ№1/08.02.2019г. на Министерство на финансите- Указания за 

подготовката и представянето на бюджетните прогнози на първостепенните 

разпоредители с бюджет за  периода 2020г.- 2022г. 

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ  

СЪВЕТ – ЧЕРВЕН БРЯГ:  

         

 

/Петьо Костов/  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЧЕРВЕН БРЯГ 

 

     Препис-извлечение от протокол № 57  

     от заседание на Общински съвет –  

     Червен бряг, проведено на 26.03.2019 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 16 гласа ЗА, 3 против и 6 

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 

№ 1223 

 

 

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. № 07-01-111/11.03.2019 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 

всички постоянни комисии от заседания, поведени на 18, 19 и 20 март 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 № 57  

     от заседание на Общински съвет –  

     Червен бряг, проведено на 26.03.2019 г. 

 

Относно:  Точка: Четвърта.  

Предложение относно поемане  на краткосрочен дълг за финансиране плащания 

по проекти, финансирани със средства от Европейския съюз 

Общински съвет Червен бряг   с поименно   гласуване  с 25  гласа ЗА, 1 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 

№ 1224 

 

Общински съвет Червен бряг на основание чл. 21,ал. 1, т.10 от ЗМСМА, чл.13  и 

чл. 16 от Закона за общинския дълг , представеното от Кмета на общината  в Общински 

съвет  с вх. № 07-01-136/18.03.2019г. предложение относно поемане  на краткосрочен 

дълг за финансиране плащания по проекти, финансирани със средства от Европейския 

съюз, Предложения от постоянните комисии от заседания проведени на 18, 19 и 20 

март 2019 година , при спазени изискванията на чл. чл. 27, ал.4 и ал.5 от Закона за 

местното самоуправление и местната администрация  

Р Е Ш И: 

1.Дава съгласие за поемане от община Червен бряг на краткосрочен дълг за 

финансиране на извършени разходи при реализацията на инвестиционни  проекти, 

финансирани със средства  от Европейския съюз по оперативна програма „Региони в 

растеж“ , в това число: 

-Проект -Реконструкция, модернизация и въвеждане на мерки за енергийна 

ефективност на многофамилни жилищни сгради, строени по индустриален способ на 

територията на гр. Червен бряг- блок на ул. „Княз Батенберг“ 26, „Княз Борис І“ 12 и 

блок  на ул. „Шипка“, съгл. договор за БФП № BG16RFOP001-2.001-0178/10.10.2016г. 

-Проект- Реконструкция, модернизация и въвеждане на мерки за енергийна 

ефективност в общинска сграда „Социална служба“ на територията на гр. Червен бряг, 

съгл. договор за БФП № BG16RFOP001-2.001-0163/14.11.2016г. 

        чрез договор за общински заем  със следните параметри: 

1.1. Максимален размер на дълга- 1 000 000 лв. / един милион лева/ 

1.2. Валута на дълга – български лева  / BGN/ 

1.3. Вид на дълга- краткосрочен , поет с договор за общински заем 

1.4. Начин на обезпечаване 

      - Учредяване на залог върху вземанията на община Червен бряг по договор за 

БФП № BG16RFOP001-2.001-0178/10.10.2016г. и договор за БФП № BG16RFOP001-

2.001-0163/14.11.2016г., сключени с Управляващия орган на съответната Оперативна 

програма, постъпващи по банковата сметка , вземанията за наличностите по която, 

настоящи и бъдещи, също са обект на особен залог. 

     -Учредяване на залог по реда на ЗОЗ върху настоящи и бъдещи парични 

вземания, представляващи настоящи и бъдещи приходи на община Червен бряг, по 

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

взаимоотношения на община Червен бряг по чл.52, ал.1 от Закона за публичните 



финанси, постъпващи по банкова сметка, вземанията за наличностите по която, 

настоящи и бъдещи, също са обект на особен залог. 

1.5. Срокове и начин на усвояване – Усвояването на средствата ще бъде 

поетапно след представяне на разходно-оправдателни документи, до 11 месеца от 

датата на сключване на договора за общински заем. 

1.6. Условия  на погасяване 

      - Срок за ползване и издължаване на дълга – 12 месеца, считано от датата на 

подписване на договора за общински заем. 

      - Погасяване на главницата – до 3 работни дни от получаване на средствата 

от Управляващия орган на съответната оперативна програма. През периода се изплаща 

лихва върху текущия остатък от заема. 

1.7.Максимален лихвен процент- основен лихвен процент на БНБ, плюс 

максимална надбавка, но не по-голям  от 3,1%. 

1.8.Други такси, наказателни лихви, неустойки, разноски, комисионни и други- 

съгласно ценовата политика на Управляващата банка. 

1.9.Източници за погасяване на дълга- средства получени от Управляващия 

орган в община Червен бряг по договор за БФП № BG16RFOP001-2.001-

0178/10.10.2016г. и договор за БФП № BG16RFOP001-2.001-0163/14.11.2016г.  и 

собствени бюджетни средства на община Червен бряг. 

 

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ  

СЪВЕТ – ЧЕРВЕН БРЯГ:  

         

 

/Петьо Костов/  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЧЕРВЕН БРЯГ 

 

     Препис-извлечение от протокол № 57  

     от заседание на Общински съвет –  

     Червен бряг, проведено на 26.03.2019 г. 

 

Относно:  Точка: Пета.  

Предложение относно одобряване на Правила за процедура за избор на 

финансова/кредитна институция или финансов посредник 

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 

№ 1225 

 

Общински съвет Червен бряг на основание чл.21, ал.1, т.23 от Закон за местното 

самоуправление и местната администрация, чл.19 от Закон за общинския дълг, 

представеното от Кмета на общината  в Общински съвет  с вх. № 07-01-137/18.03.2019г. 

предложение относно одобряване на правила за процедура за избор на  

финансова/кредитна институция или финансов посредник, Предложения от 

постоянните  комисии от заседания проведени на 18, 19 и 20  март 2019 година,  

Р Е Ш И: 

Одобрява Процедура за избор на финансова/кредитна институция или финансов 

посредник, съгласно приложението внесено от кмета на общината. 

Приложение: Правила за провеждане на процедура за избор на финансова/ 

кредитна институция или финансов посредник. 

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ  

СЪВЕТ – ЧЕРВЕН БРЯГ:  

         

 

/Петьо Костов/  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЧЕРВЕН БРЯГ 

 

     Препис-извлечение от протокол № 57  

     от заседание на Общински съвет –  

     Червен бряг, проведено на 26.03.2019 г. 

 

Относно:  Точка: Шеста.  

Годишен доклад за дейността по вътрешен одит в Община Червен бряг за периода 

01.01.2018 г.-31.12.2018 г. 

 

Общински съвет Червен бряг   с явно   гласуване  с 22 гласа ЗА, 1 против и 5 

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

съветниците в Общинския съвет,  прие 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 1226 

 

Общински съвет Червен бряг във връзка с чл.40, ал.2 от ЗВОПС и 

представения от ст.вътрешен одитор  в Общински съвет  с вх. № 026-00-2/27.02.2019г. 

Годишен доклад за дейността по вътрешен одит в Община Червен бряг за периода 

01.01.2018 г.-31.12.2018 г., Предложения от постоянните комисии от заседания, 

проведени на 18, 19 и 20 март 2019 година,  

Р Е Ш И: 

Приема Годишен доклад за дейността по вътрешен одит в Община Червен бряг 

за периода 01.01.2018 г.-31.12.2018 г., съгласно приложението. 

 

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ  

СЪВЕТ – ЧЕРВЕН БРЯГ:  

         

 

/Петьо Костов/  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЧЕРВЕН БРЯГ 

 

     Препис-извлечение от протокол № 57  

     от заседание на Общински съвет –  

     Червен бряг, проведено на 26.03.2019 г. 

 

Относно:  Точка: Седма.  

Годишен план  за одитните ангажименти през 2019 година на вътрешния одитор в 

Община Червен бряг. 

 

Общински съвет Червен бряг   с явно   гласуване  с 25  гласа ЗА, без против и 1 

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

съветниците в Общинския съвет,  прие 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 1227 

 

Общински съвет Червен бряг  на основание чл.34, ал.5 от ЗВОПС и 

представения от ст.вътрешен одитор  в Общински съвет  с вх. № 026-00-3/27.02.2019г.  

годишен план  за одитните ангажименти през 2019 година на вътрешния одитор в 

Община Червен бряг, Предложения от постоянните комисии от заседания, проведени 

на 18, 19 и 20 март 2019 година, 

Р Е Ш И: 

Приема за сведение  Годишен план  за одитните ангажименти през 2019 година 

на вътрешния одитор в Община Червен бряг. 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ  

СЪВЕТ – ЧЕРВЕН БРЯГ:  

         

 

/Петьо Костов/  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЧЕРВЕН БРЯГ 

 

     Препис-извлечение от протокол № 57  

     от заседание на Общински съвет –  

     Червен бряг, проведено на 26.03.2019 г. 

 

Относно:  Точка: Осма.  

Годишен доклад за наблюдението на изпълнението на общинския план за 

развитие за 2018 год. на 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 

№ 1228 

 

Общински съвет Червен бряг на основание чл.91 от Правилника  за прилагане на 

Закона за регионално развитие, чл.21, ал. 1, т.12 от ЗМСМА и представеното от Кмета 

на общината  в Общински съвет  с вх. № 07-01-98/07.03.2019г.  предложение относно 

годишен доклад за наблюдението на изпълнението на общинския план за развитие за 

2018 год. на община Червен  бряг, Предложения от  всички постоянни комисии от 

заседания, проведени на 18, 19 и 20 март 2019 година,  

 

Р Е Ш И: 

 

1.Общински съвет Червен бряг, одобрява Годишния доклад за наблюдение на 

изпълнението на общинския план за развитие 2014-2020 на община Червен  бряг за 

2018 година. 

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

на председателя  на Областния съвет за развитие гр.Плевен 

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ  

СЪВЕТ – ЧЕРВЕН БРЯГ:  

         

 

/Петьо Костов/  

 

 

 

 

 

 

 

 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЧЕРВЕН БРЯГ 

 

     Препис-извлечение от протокол № 57  

     от заседание на Общински съвет –  

     Червен бряг, проведено на 26.03.2019 г. 

 

Относно:  Точка: Девета.  

Предложение относно Допълнително субсидиране на ЕТ „Спарк – 2001 Искра 

Стефанова“ гр. Луковит, извършващ обществен превоз на пътници на 

територията на община Червен бряг. 

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

против и 2 въздържали  се от общо 27 гласували общински съветници при общ брой 29 

на съветниците в Общинския съвет,  прие 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 1229 

 

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

представеното от Кмета на общината  в Общински съвет  с вх. № 07-01-107/08.03.2019г. 

предложение относно допълнително субсидиране на ЕТ „Спарк – 2001 Искра 

Стефанова“ гр. Луковит, извършващ обществен превоз на пътници на територията на 

община Червен бряг във връзка с обявеното частично бедствено положение /аварирал 

мост при с. Горник/, Предложения от постоянните комисии от заседания, проведени на 

18, 19 и 20 март 2019 година,  

Р Е Ш И: 

І. Дава съгласие да се субсидира еднократно в размер на 5800 лв. - превозвача 

ЕТ „Спарк – 2001 Искра Стефанова“ гр. Луковит, извършващ обществен превоз на 

пътници на територията на община Червен бряг за периода на обявеното частично 

бедствено положение /аварирал мост при с. Горник/ 2018 – 2019 г. 

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ  

СЪВЕТ – ЧЕРВЕН БРЯГ:  

         

 

/Петьо Костов/  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЧЕРВЕН БРЯГ 

 

     Препис-извлечение от протокол № 57  

     от заседание на Общински съвет –  

     Червен бряг, проведено на 26.03.2019 г. 

 

Относно:  Точка: Десета.  

Предложение относно общински пазар, находящ се на ул. „Христо Ботев“-паркинг 

автогара. 

Общински съвет Червен бряг   с поименно   гласуване  с 23 гласа ЗА, без против 

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

съветниците в Общинския съвет,  прие 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 1230 

 

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

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

106/08.03.2019г. предложение относно общински пазар, находящ се на ул. „Христо 

Ботев“-паркинг автогара, Предложения от постоянните комисии от заседания, 

проведени на 18, 19 и 20 март 2019 година, 

 

Р Е Ш И: 

 

Дава съгласие 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. 

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ  

СЪВЕТ – ЧЕРВЕН БРЯГ:  

         

 

/Петьо Костов/  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЧЕРВЕН БРЯГ 

 

     Препис-извлечение от протокол № 57  

     от заседание на Общински съвет –  

     Червен бряг, проведено на 26.03.2019 г. 

 

Относно:  Точка: Единадесета.  

Връщане за ново обсъждане, частично  решение № 1202 на ОбС Червен бряг  

 

Общински съвет Червен бряг   с поименно   гласуване  с 18  гласа ЗА, 3 против и 

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

съветниците в Общинския съвет,  прие 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 1231 

 

Общински съвет Червен бряг на основание чл.45, ал.7 и ал.9 от  ЗМСМА, във 

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

112/11.03.2019г. предложение  относно връщане за ново обсъждане, частично решение  

№ 1202 на Общински съвет Червен бряг и устно предложение от общински съветник 

Георги Георгиев, направено на заседанието : Общински съвет да приеме повторно 

т.VІІІ от свое решение № 1202 от 27.02.2019г.,  при спазени изискванията на  чл.45, 

ал.10 от ЗМСМА, 

 Р Е Ш И: 

 

Приема повторно т. VIII от Решение 1202/27.02.2019 г. на Общински съвет 

Червен бряг а имено. ”Във връзка с постъпила  молба в общински съвет с входящ № 

038-00-3/15.02.2019 г. от „ЮРИЕВИ“ЕООД, гр. Червен бряг, ул. „Г.  С. Раковски“ № 

65, възлага на Кмета на Община Червен бряг да не се предприемат действия от страна 

на общинска администрация, свързано с принудително премахване на автомати за 

топли напитки до окончателно решение на административен съд“ 

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ  

СЪВЕТ – ЧЕРВЕН БРЯГ:  

         

 

/Петьо Костов/  

 

 

 

 

 

 

 

 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЧЕРВЕН БРЯГ 

 

     Препис-извлечение от протокол № 57  

     от заседание на Общински съвет –  

     Червен бряг, проведено на 26.03.2019 г. 

 

Относно:  Точка: Дванадесета.  

Годишен финансов отчет  за 2018 г.  на читалищата на територията на община 

Червен бряг, информация за дейността през 2018 година и  за разпределението на 

субсидията за 2019 г. 

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

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

съветниците в Общинския съвет,  прие 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 1232 

 

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

изпълнение на  приетия план за  провеждане на заседанията на Общинския съвет през 

2019 година, съгласно Решение № 1152/31.01.2019 г. и представения  от Кмета на 

общината  в Общински съвет  с вх. № 07-01-91/06.03.2019г. Годишен финансов отчет  

за 2018 г.  на читалищата на територията на община Червен бряг, информация за 

дейността през 2018 година и  за разпределението на субсидията за 2019 г. , 

Предложения от Комисията по образование, култура и вероизповедания и  Комисията 

по финансово стопанска политика, бюджет и общинска собственост.от заседания, 

проведени на 18.03.2019 година, 

Р Е Ш И: 

Приема Годишен финансов отчет  за 2018 г.  на читалищата на територията на 

община Червен бряг, информация за дейността през 2018 година и  за разпределението 

на субсидията за 2019 г., съгласно приложението. 

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ  

СЪВЕТ – ЧЕРВЕН БРЯГ:  

         

 

/Петьо Костов/  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЧЕРВЕН БРЯГ 

 

     Препис-извлечение от протокол № 57  

     от заседание на Общински съвет –  

     Червен бряг, проведено на 26.03.2019 г. 

 

Относно:  Точка: Тринадесета.  

Годишен финансов отчет и отчет за дейността през 2018 г.  на спортните клубове 

на територията на община Червен бряг и информация за разпределената субсидия 

за 2019 г. 

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 

№ 1233 

 

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

изпълнение на  приетия план за  провеждане на заседанията на Общинския съвет през 

2019 година, съгласно Решение № 1152/31.01.2019 г. и представения  от Кмета на 

общината  в Общински съвет  с вх. № 07-01-113/11.03.2019г. Годишен финансов отчет 

за 2018 г.  на спортните клубове на територията на община Червен бряг,  информация 

за  дейността им през 2018 г. и разпределяне на субсидията за 2019 г. , Предложения от 

Комисията по здравеопазване, младежта и спорта от заседание, проведено на 

20.03.2019г.  и от   Комисията по финансово стопанска политика, бюджет и общинска 

собственост от заседание, проведено на 18.03.2019 г., 

Р Е Ш И: 

Приема Годишен финансов отчет за 2018 г.  на спортните клубове на 

територията на община Червен бряг,  информация за  дейността им през 2018 г. и за 

разпределение на субсидията за 2019 г., съгласно приложението. 

 

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ  

СЪВЕТ – ЧЕРВЕН БРЯГ:  

         

 

/Петьо Костов/  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЧЕРВЕН БРЯГ 

 

     Препис-извлечение от протокол № 57  

     от заседание на Общински съвет –  

     Червен бряг, проведено на 26.03.2019 г. 

 

Относно: Точка: Четиринадесета.  

Отчет за работата на МКБППМН през 2018 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 

№ 1234 

 

Общински съвет Червен бряг на основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА,  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. № 07-01-114/11.03.2019г. предложение относно 

Отчет на МКБППМН за 2018 г., Предложения от Комисията по образование, култура и 

вероизповедания  от заседание проведено на 18.3.2019 г. и от  Комисията по 

здравеопазване, младежта и спорта от заседание проведено на  20.03.2019 година, 

Р Е Ш И: 

Приема Отчет за дейността  на МКБППМН през  2018 г., съгласно 

приложението. 

 

  

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ  

СЪВЕТ – ЧЕРВЕН БРЯГ:  

         

 

/Петьо Костов/  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЧЕРВЕН БРЯГ 

 

     Препис-извлечение от протокол № 57  

     от заседание на Общински съвет –  

     Червен бряг, проведено на 26.03.2019 г. 

 

Относно:  Точка: Петнадесета.  

Отчет за 2018 година на плана за действие на община Червен бряг в изпълнение 

на стратегия на област Плевен за интегриране на българските граждани от 

ромски произход и други граждани в уязвимо социално положение, живеещи в 

сходна с ромите ситуация /2017-2020г./ 

 

Общински съвет Червен бряг   с явно   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 

№ 1235 

 

Общински съвет Червен бряг на основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА,   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. № 07-01-96/07.03.2019г. предложение  относно 

Отчет за 2018 година на плана за действие на община Червен бряг в изпълнение на 

стратегия на област Плевен за интегриране на българските граждани от ромски 

произход и други граждани в уязвимо социално положение, живеещи в сходна с ромите 

ситуация /2017-2020г./ , Предложения от Комисията по социална политика, трудова 

заетост и етнодемографски въпроси от заседание, проведено на 20.03.2019 г.  и от   

Комисията  по образование, култура и вероизповедания от заседание проведено на 

18.03.2019 г., 

Р Е Ш И: 

 Приема Отчет за 2018 година на плана за действие на община Червен бряг в 

изпълнение на стратегия на област Плевен за интегриране на българските граждани от 

ромски произход и други граждани в уязвимо социално положение, живеещи в сходна с 

ромите ситуация /2017-2020г./, съгласно приложението. 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ  

СЪВЕТ – ЧЕРВЕН БРЯГ:  

         

 

/Петьо Костов/  

 

 

 

 

 

 

 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЧЕРВЕН БРЯГ 

 

     Препис-извлечение от протокол № 57  

     от заседание на Общински съвет –  

     Червен бряг, проведено на 26.03.2019 г. 

 

Относно:  Точка: Шестнадесета.  

Отчет на Плана за изпълнение на Програмата за превенция на наркоманиите сред 

подрастващите за 2018 г. 

 

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

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

съветниците в Общинския съвет,  прие 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 1236 

 

Общински съвет Червен бряг на основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА,   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. № 07-01-97/08.03.2019г. предложение относно 

Отчет на Плана за изпълнение на Програмата за превенция на наркоманиите сред 

подрастващите за 2018 г., Предложения от Комисията по здравеопазване, младежта и 

спорта  от заседание проведено на 20.03.2019 г.  и от   Комисията по образование, 

култура и вероизповедания от заседание проведено на 18.03.2019 г., 

Р Е Ш И: 

Приема Отчет на Плана за изпълнение на Програмата за превенция на 

наркоманиите сред подрастващите за 2018 г. , съгласно приложението. 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ  

СЪВЕТ – ЧЕРВЕН БРЯГ:  

         

 

/Петьо Костов/  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЧЕРВЕН БРЯГ 

 

     Препис-извлечение от протокол № 57  

     от заседание на Общински съвет –  

     Червен бряг, проведено на 26.03.2019 г. 

 

Относно:  Точка: Седемнадесета.  

Информация за прилагане на системата на делегирани бюджети в учебните и 

детските заведения на Община Червен бряг за 2019 година. 

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 

№ 1237 

 

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

връзка с чл.282 от Закона за предучилищното и училищно образование,  в изпълнение 

на  приетия план за  провеждане на 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. № 07-01-109/08.03.2019г. информация за прилагане на системата 

на делегирани бюджети в учебните и детските заведения на Община Червен бряг за 

2019 година , Предложения от Комисията  по образование, култура и вероизповедания  

и Комисията по финансово  стопанска политика,  бюджет и общинска собстевност от 

заседания, проведени на 18.03.2019 г., 

Р Е Ш И: 

 Приема  информацията за прилагането на системата на делегираните бюджети в 

учебните и детските заведения на Община Червен бряг  и разпределението по учебни и 

детски заведения на бюджета за 2019 година, съгласно приложението. 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ  

СЪВЕТ – ЧЕРВЕН БРЯГ:  

         

 

/Петьо Костов/  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЧЕРВЕН БРЯГ 

 

     Препис-извлечение от протокол № 57  

     от заседание на Общински съвет –  

     Червен бряг, проведено на 26.03.2019 г. 

 

Относно:  Точка: Осемнадесета.  

Предложение относно отпускане финансова помощ на граждани.  

 

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 

№ 1238 

 

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

на общината с вх. № 07-01-115/11.03.2019 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 социална политика, трудова заетост и 

етнодемографски въпроси и  Комисията по здравеопазване, младежта и спорта от 

заседание проведено на 20.03.2019 г., 

Р Е Ш И: 

1.Да не се отпуска финансова помощ на М. Д. М. от гр.Червен бряг ,ул. „…, 

поради липса на основание  по чл.5, ал.2, т.8 от Критериите за отпускане на еднократна 

финансова помощ. 

         2.Да се отпусне финансова помощ в размер 200 лв.  на С. Б. Т.  от гр.Червен бряг, 

ул. „…,  на основание по  чл.3, т.2  от Критериите  за отпускане на еднократна 

финансова помощ. 

3. Да не се отпуска  финансова помощ на Х. Г. И.  от гр.Червен бряг, ул. „…, 

поради липса на основание по раздел III,чл.5, ал.2,т.8 от  Критериите  за отпускане на 

еднократна финансова помощ.  

         4. Да не се отпуска  финансова помощ на  П. К. И.  от гр.Червен бряг, ул. „.., 

поради липса на основание  по раздел III, чл.5, ал.2,т.8 от Критериите  за отпускане на 

еднократна финансова помощ. 

      5. Да не се отпуска  финансова помощ  на П. С. Г.  от с.Рупци, ул. „.., поради 

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

еднократна финансова помощ. 

 6. Да  не се отпуска  финансова помощ на  Н. С. М.  от  гр.Червен бряг , ул. „…,  

поради липса на основание  по раздел III, чл.5, ал.2, т.8 от Критериите  за отпускане на 

еднократна финансова помощ. 

  7. Да се отпусне  финансова помощ в размер на 100 лв. на  Г. Т. Ц.   от 

с.Реселец, ул…, на основание  по чл.1, ал.2,т.3 от Критериите  за отпускане на 

еднократна финансова помощ. 

      8. Да се отпусне финансова помощ в размер на 200лв. на М. Л. Д. от гр.Койнаре, 

ул. „…, на основание по раздел I, чл.1,ал.2,т.3 от Критериите  за отпускане на 

еднократна финансова помощ. 



  9. Да не се отпуска  финансова помощ на  Л. А. М. от гр.Койнаре,ул.„…, поради 

липса на основание  по раздел III, чл.5, ал.2,т.8 от Критериите  за отпускане на 

еднократна финансова помощ. 

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

гр.Червен бряг, ул. „…, на основание по раздел IV, чл.6, ал.1  от Критериите  за 

отпускане на еднократна финансова помощ. 

 11. Да  се отпусне финансова помощ в размер на 100лв.  на  В. Л. С. от  

гр.Червен бряг , ул. „….,  на основание  по раздел III, чл.3, т.2 от Критериите  за 

отпускане на еднократна финансова помощ. 

  12. Да не се отпуска  финансова помощ на  В. Н.К. от гр.Червен бряг, ул. „…, 

поради липса на основание  по раздел III, чл.5, ал.2,т.8 от Критериите  за отпускане на 

еднократна финансова помощ. 

      13. Да се отпусне финансова помощ в размер на 200лв. на К. П. М. от 

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

еднократна финансова помощ. 

 14. Да се отпусне финансова помощ в размер 300лв.  на  В. Н. П. от гр. Червен 

бряг, … 

 15. Да се отпусне финансова помощ в размер 400лв.  на  П. Б. М. от с. Рупци, ул. 

…. 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ  

СЪВЕТ – ЧЕРВЕН БРЯГ:  

         

 

/Петьо Костов/  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЧЕРВЕН БРЯГ 

 

     Препис-извлечение от протокол № 57  

     от заседание на Общински съвет –  

     Червен бряг, проведено на 26.03.2019 г. 

 

Относно:  Точка: Деветнадесета.  

Предложение относно финансово подпомагане на нуждаещите се за извършване на 

дейности по асистирана репродукция при лица с безплодие, лечимо преди всичко с 

методите на арт. 

 

Общински съвет Червен бряг   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 

№ 1239 

 

І.Общински съвет Червен бряг на основание чл.27 и  чл.30 от Критериите за 

финансово подпомагане на нуждаещите се за извършване на дейности по асистирана 

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

Предложение от Комисията по здравеопазване, младежта и спорта от заседание 

проведено на  20.03.2019 г., 

 Р Е Ш И: 

1.Одобрява да се отпуснат  до 1500лв. на заявител по преписка с  вх.№ 44-М-

130/28.02.2019 г.  в деловодната система на Община Червен бряг. 

ІІ. Задължава Кмета на  община Червен бряг да информира Комисията по 

здравеопазване, младежта и спорта за постъпили искания за  разходване на средства по 

съответните преписки на основание  чл.18, т.2 и т.3 от Критериите за финансово 

подпомагане на нуждаещите се за извършване на дейности по асистирана репродукция 

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

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ  

СЪВЕТ – ЧЕРВЕН БРЯГ:  

         

 

/Петьо Костов/  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЧЕРВЕН БРЯГ 

 

     Препис-извлечение от протокол № 57  

     от заседание на Общински съвет –  

     Червен бряг, проведено на 26.03.2019 г. 

 

Относно:  Точка: Двадесета.  

Предложение относно  приемане на Годишен план за развитие на социалните 

услуги в община Червен бряг по изпълнение на общинската стратегия за развитие 

на социалните услуги в община Червен бряг 2016-2020 г.  за 2020 година. 

 

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 

№ 1240 

 

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

изпълнение на приетия план за провеждане на заседанията на Общински съвет през 

2019 г., съгласно решение №1152/ 31.01.2019г. и представения от Кмета на общината  в 

Общински съвет  с вх. № 07-01-117/11.03.2019г.  Годишен план за развитие на 

социалните услуги в община Червен бряг по изпълнение на общинската стратегия за 

развитие на социалните услуги в община Червен бряг 2016-2020 г.  за 2020 година, 

Предложение от Комисията по социална политика, трудова заетост и етнодемографски 

въпроси от заседание проведено на 20.03.2019 г., 

Р Е Ш И: 

Приема Годишен план за развитие на социалните услуги в община Червен бряг 

по изпълнение на общинската стратегия за развитие на социалните услуги в община 

Червен бряг 2016-2020 г.  за 2020 година, съгласно приложението. 

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ  

СЪВЕТ – ЧЕРВЕН БРЯГ:  

         

 

/Петьо Костов/  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЧЕРВЕН БРЯГ 

 

     Препис-извлечение от протокол № 57  

     от заседание на Общински съвет –  

     Червен бряг, проведено на 26.03.2019 г. 

 

Относно:  Точка: Двадесет и първа.  

Предложение относно допълване на схемата на преместваемите обекти по чл. 56 от 

ЗУТ и отдаване под наем на площадки за поставяне на автомати за топли напитки 

в с. Бресте. 

Общински съвет Червен бряг   с поименно   гласуване  с  22 гласа ЗА, без против 

и 3 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 

№ 1241 

 

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

връзка с чл. 56 (1) от ЗУТ, чл. 14, ал. 7 от ЗОС и чл. 15, ал. 1 и ал. 2  от НРПУРОИ, 

представеното от Кмета на общината  в Общински съвет  с вх. № 07-01-89/06.03.2019г. 

предложение относно допълване на схемата на преместваемите обекти по чл. 56 от ЗУТ 

и отдаване под наем на площадки за поставяне на автомати за топли напитки в с. 

Бресте, Предложения от Комисията  по финансово стопанска политика, бюджет и  

общинска собственост от заседание проведено на 18.03.2019 г.  и от Комисията по 

устройство на територията, благоустрояване, комунални дейности и  екология от 

заседание проведено на 19.03.2019 г., 

Р Е Ш И: 

 І. Допълва схемата на преместваемите обекти по чл. 56 от ЗУТ за поставяне 

на автомати за топли напитки, находящи се в с. Бресте, като преместваеми обекти по 

чл. 56 от ЗУТ, съгласувана от Главен архитект на община Червен бряг, както следва: 

1. Площадка № 1, находяща се на ул. „Георги Димитров“ до автобусната спирка. 

2. Площадка № 2, находяща се на ул. „Христо Ботев“- център. 

ІІ. Дава съгласие да се проведе публичен търг с тайно наддаване, съгласно чл. 

65 от НРПУРОИ за отдаване под наем на общински недвижими имоти, представляващи 

площадки за поставяне на автомати за топли напитки, находящи се  в с. Бресте, за срок 

от 5 години, за следните площадки: 

 

1. Площадка № 1, находяща се на ул. „Георги Димитров“ до автобусната спирка. 

2. Площадка № 2, находяща се на ул. „Христо Ботев“- център. 

 

Определя начална тръжна месечна наемна цена в размер на 15,00 /петнадесет/ 

лева, 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 в размер на 30,00 /тридесет/ лева, съгласно 

чл. 61, ал. 4 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с 

общинско имущество. 

ІІІ. 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. Бресте 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. 

ІV. 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. 

V.В изпълнение на т.ІІІ  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  Радко Стефанов 

Георгиев, Николай Петров Димитров и Мирослав Митков Макавеев, за резервни 

членове Николай Георгиев Мишовски, Петя Владимирова Димитрова и Петко Ивайлов 

Петков   и Николай Валентинов Милев, Атанас Цветанов Атанасов и Сашо Иванов 

Плючарски за резервни членове  за кмет на населеното място . 

 

Приложение: Копие на Схема на преместваемите обекти по чл. 56 от ЗУТ за 

поставяне на автомати за топли напитки, находящи се в с. Бресте. 

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ  

СЪВЕТ – ЧЕРВЕН БРЯГ:  

         

 

/Петьо Костов/  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЧЕРВЕН БРЯГ 

 

     Препис-извлечение от протокол № 57  

     от заседание на Общински съвет –  

     Червен бряг, проведено на 26.03.2019 г. 

 

Относно:  Точка: Двадесет и втора.  

Предложение относно обособяване на един брой временна площадка от 12.00 кв. м. 

за поставяне на преместваем обект по чл. 56 (1) от ЗУТ, находяща се в гр. Червен 

бряг, кв. 130 по ПРЗ на гр. Червен бряг и провеждане на процедура за отдаване 

под наем. 

Общински съвет Червен бряг прие 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 1242 

 

Общински съвет Червен бряг на основание резултата от проведеното гласуване: 

11 гласа „ЗА,“  приемане  на предложение относно обособяване на един брой временна 

площадка от 12.00 кв. м. за поставяне на преместваем обект по чл. 56 (1) от ЗУТ, 

находяща се в гр. Червен бряг, квартал 130 по Плана Регулация Застрояване на гр. 

Червен бряг и провеждане на процедура за отдаване под наем , 2 против и 14  

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 чл.21, ал.1,т.8 от ЗМСМА, не приема представеното от Кмета на общината  в 

Общински съвет  с вх. № 07-01-103/08.03.2019г. предложение относно обособяване на 

един брой временна площадка от 12.00 кв. м. за поставяне на преместваем обект по чл. 

56 (1) от ЗУТ, находяща се в гр. Червен бряг, кв. 130 по ПРЗ на гр. Червен бряг и 

провеждане на процедура за отдаване под наем. 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ  

СЪВЕТ – ЧЕРВЕН БРЯГ:  

         

 

/Петьо Костов/  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЧЕРВЕН БРЯГ 

 

     Препис-извлечение от протокол № 57  

     от заседание на Общински съвет –  

     Червен бряг, проведено на 26.03.2019 г. 

 

Относно:  Точка: Двадесет и трета.  

Предложение относно  разрешаване изработването на Частично изменение на 

Подробен устройствен план- План за регулация и застрояване  ( 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 

№ 1243 

 

Общински съвет Червен бряг на основание резултата от проведеното гласуване: 

16 гласа „ЗА,“  приемане  на предложение относно  разрешаване изработването на 

Частично изменение на Подробен устройствен план- План за регулация и застрояване   

( ПУП- ПРЗ ) за новообразувани поземлени имоти с жилищно предназначение в част от 

квартал 148,Урегулиран поземлен имот  І „За основно училище”, 6 против и 5  

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

съветниците в Общинския съвет при спазени изискванията на  чл.27,  ал. 5 във връзка с 

чл.21, ал.1,т.8 от ЗМСМА и чл.6, ал.3 от  Закона за общинската собственост ,  не приема 

представеното от Кмета на общината  в Общински съвет  с  вх. № 07-01-99/07.03.2019г. 

предложение относно  разрешаване изработването на Частично изменение на Подробен 

устройствен план- План за регулация и застрояване  ( 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 № 57  

     от заседание на Общински съвет –  

     Червен бряг, проведено на 26.03.2019 г. 

 

Относно:  Точка: Двадесет и четвърта.  

Предложение относно учредяване на безвъзчездно право на ползване върху обект 

част от общинска собственост, представляващ помещение с площ  от 14 кв.м., 

находящо се в Народно читалище „Никола Йонков Вапцаров 1908“ -гр. Червен 

бряг/до Ритуална зала/, съгласно АОС № 2067/05.02.2016г. 

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 

№ 1244 

 

Общински съвет Червен бряг на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 15, 

ал. 3 от НРПУРОИ, чл. 14, ал. 6 и ал. 7 от ЗОС, чл. 6, ал. 1 от Наредба за организацията 

и дейността на клубовете на пенсионерите и инвалидите, представеното от Кмета на 

общината  в Общински съвет  с вх. № 07-01-108/08.03.2019г.  предложение относно 

учредяване на безвъзмездно право на ползване върху обект част от общинска 

собственост, представляващ помещение с площ  от 14 кв.м., находящо се в Народно 

читалище „Никола Йонков Вапцаров 1908“ -гр. Червен бряг/до Ритуална зала/, 

съгласно АОС № 2067/05.02.2016г., Предложения от Комисията  по финансово 

стопанска политика, бюджет и  общинска собственост от заседание проведено на 

18.03.2019 г.  и от Комисията по социална политика, трудова заетост и 

етнодемографски въпроси от заседание проведено на 20.03.2019 г., 

Р Е Ш И: 

I. Отменя Решение № 1168/31.01.2019 год., относно учредяване на безвъзмездно 

право на ползване за помещение №3 с площ приблизително от 10 кв. м. - второстепенна 

пристройка към сграда със застроена площ от 90 кв. м. на един етаж, находяща се в гр. 

Червен бряг, ул. ,,Тома Петков‘‘ № 8, съгласно АОС № 1187/07.04.2003 год. 

II. Дава съгласие да се учреди безвъзмездно право на ползване върху обект част 

от общинска собственост, представляващ помещение с площ от 14 кв. м., находящо се 

Народно Читалище ,,Никола Йонков Вапцаров 1908‘‘ – гр. Червен бряг /до Ритуална 

зала/, съгласно АОС № 2067/05.02.2016 год., за срок от 5 години. 

III. Възлага изпълнението на настоящето решение на Кмета на Община Червен 

бряг, чрез сключване на договор за учредяване на безвъзмездно право на ползване с 

Цеца ..Ташева - Председател на организацията на хората с увреждания. 

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ  

СЪВЕТ – ЧЕРВЕН БРЯГ:  

         

 



/Петьо Костов/  

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЧЕРВЕН БРЯГ 

 

     Препис-извлечение от протокол № 57  

     от заседание на Общински съвет –  

     Червен бряг, проведено на 26.03.2019 г. 

 

Относно:  Точка: Двадесет и пета.  

Предложение относно отдаване под наем на площадки за поставяне на 

автомати за топли напитки, находящи се на партерен етаж в сградата на община 

Червен бряг.  
Общински съвет Червен бряг   с поименно   гласуване  с 21 гласа ЗА, без против 

и 1 въздържал  се от общо 22 гласували общински съветници при общ брой 29 на 

съветниците в Общинския съвет,  прие 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 1245 

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

връзка с чл. 56 (1) от ЗУТ, чл. 14, ал. 7 от ЗОС и чл. 15, ал. 1 и ал. 2  от НРПУРОИ, 

представеното от Кмета на общината  в Общински съвет  с вх. № 07-01-87/06.03.2019г. 

предложение относно отдаване под наем на площадки за поставяне на автомати за 

топли напитки, находящи се на партерен етаж в сградата на община Червен бряг, 

Предложение от Комисията по финансово стопанска политика, бюджет и общинска 

собственост от  заседание, проведено на 18.03.2019 г., 

Р Е Ш И: 

І. Дава съгласие да се проведе публичен търг с тайно наддаване, съгласно чл. 65 

от НРПУРОИ за отдаване под наем на общински недвижими имоти, представляващи 

площадки за поставяне на автомати за топли напитки, находящи се  на партерен етаж в 

сградата на община Червен бряг, за срок от 5 години, за следните площадки: 

 

 Площадка № 1, автомат за топли напитки № 1, находящ се на партерен 

етаж в сградата на Общината. 

 Площадка № 1, автомат за топли напитки № 2, находящ се на партерен 

етаж в сградата на Общината. 

 

Определя начална тръжна месечна наемна цена в размер на 15,00 /петнадесет/ 

лева, съгласно Приложение № 7 към Раздел ХІ, Глава VІІ /Наемни цени на общински 

пазар /точка 4. Наеми за поставяне на павилиони, подточка „е“ от Наредбата за 

определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на 

община Червен бряг и депозит за участие в размер на 30,00 /тридесет/ лева, 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, 2 /двама/ представители на отдел ОбС и СД. 

Определя резервни членове: 3 /трима/ общински съветника, 1 /един/ юрист, 

представител на отдел ОбС и СД. 

ІІІ. 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. 



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  Радко Стефанов 

Георгиев, Николай Петров Димитров и Мирослав Митков Макавеев и за резервни 

членове Николай Георгиев Мишовски, Петя Владимирова Димитрова и Петко Ивайлов 

Петков. 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ  

СЪВЕТ – ЧЕРВЕН БРЯГ:  

         

 

/Петьо Костов/  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЧЕРВЕН БРЯГ 

 

     Препис-извлечение от протокол № 57  

     от заседание на Общински съвет –  

     Червен бряг, проведено на 26.03.2019 г. 

 

Относно:  Точка: Двадесет и шеста.  

Предложение относно отдаване под наем на имот № 000361 – публична общинска 

собственост, с начин на трайно ползване – язовир, находящ се в землището на с. 

Рупци. 

Общински съвет Червен бряг ,  прие 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 1246 

 

Общински съвет Червен бряг на основание резултата от проведеното гласуване: 

14 гласа „ЗА,“  приемане  на предложение относно отдаване под наем на имот № 000361 

– публична общинска собственост, с начин на трайно ползване – язовир, находящ се в 

землището на с. Рупци, без против и 10  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. № 07-01-88/06.03.2019г.  

предложение относно отдаване под наем на имот № 000361 – публична общинска 

собственост, с начин на трайно ползване – язовир, находящ се в землището на с. Рупци. 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ  

СЪВЕТ – ЧЕРВЕН БРЯГ:  

         

 

/Петьо Костов/  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЧЕРВЕН БРЯГ 

 

     Препис-извлечение от протокол № 57  

     от заседание на Общински съвет –  

     Червен бряг, проведено на 26.03.2019 г. 

 

Относно:  Точка: Двадесет и седма.  

Да се изведе от експлоатация или ликвидация имот № 000614 - публична 

общинска собственост, нтп ‘‘друго водно течение‘‘, с площ 34,893 дка, местност 

‘‘Борчов дол‘‘, находящ се в с. Ракита  
Общински съвет Червен бряг  прие 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 1247 

 

Общински съвет Червен бряг на основание резултата от проведеното гласуване: 

12 гласа „ЗА,“  приемане  на предложение относно отмяна  решение № 971/28.05.2018 

г. на Общински съвет гр. Червен бряг. Да се изведе от експлоатация или ликвидация 

имот № 000614 - публична общинска собственост, начин на трайно ползване ‘‘друго 

водно течение‘‘, с площ 34,893 дка, местност ‘‘Борчов дол‘‘, находящ се в с. Ракита, 

Община Червен бряг, актуван с АОС 525/11.04.2002 г., 5 против и 10  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 чл.21, ал.1,т.8 от 

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

07-01-90/06.03.2019г. предложение относно отмяна  решение № 971/28.05.2018 г. на 

Общински съвет гр. Червен бряг. Да се изведе от експлоатация или ликвидация имот № 

000614 - публична общинска собственост, нтп ‘‘друго водно течение‘‘, с площ 34,893 

дка, местност ‘‘Борчов дол‘‘, находящ се в с. Ракита, Община Червен бряг, актуван с 

АОС 525/11.04.2002 г. 

 

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ  

СЪВЕТ – ЧЕРВЕН БРЯГ:  

         

 

/Петьо Костов/  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЧЕРВЕН БРЯГ 

 

     Препис-извлечение от протокол № 57  

     от заседание на Общински съвет –  

     Червен бряг, проведено на 26.03.2019 г. 

 

Относно:  Точка: Двадесет и осма.  

Предложение относно  отдаване под наем на общински недвижим имот, 

представляващо помещение, находящо се в масивна сграда с АОС № 

156/07.01.2000 г. на общински пазар гр. Червен бряг. 

Общински съвет Червен бряг   с поименно   гласуване  с 22 гласа ЗА, без против 

и 5 въздържали  се от общо 27 гласували общински съветници при общ брой 29 на 

съветниците в Общинския съвет,  прие 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 1248 

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. № 07-01-104/08.03.2019г. предложение 

относно  отдаване под наем на общински недвижим имот, представляващо помещение, 

находящо се в масивна сграда с АОС № 156/07.01.2000 г. на общински пазар гр. Червен 

бряг, Предложение от Комисията по финансово стопанска политика, бюджет и 

общинска собственост от  заседание, проведено на 18.03.2019 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 недвижим имот: 

1. Помещение с площ 22,80 кв.м., находящо се на Общински пазар – гр. Червен 

бряг в масивна сграда с АОС № 156/07.01.2000 г., предназначено за обект за 

обществено хранене за срок от 5 години. 

Определя начална тръжна месечна наемна цена не по - ниска от 228.00 /двеста 

двадесет и осем/ лева без ДДС, съгласно приложение № 7 към Раздел XI, т. VІІ Наемни 

цени на общински пазар, т. 5 от ,,Наредба за определянето и администрирането на 

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

участие 456.00 /четиристотин петдесет 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  Радко Стефанов 

Георгиев, Николай Петров Димитров и Мирослав Митков Макавеев и за резервни 

членове Николай Георгиев Мишовски, Петя Владимирова Димитрова и Петко Ивайлов 

Петков. 

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ  

СЪВЕТ – ЧЕРВЕН БРЯГ:  

         

 

/Петьо Костов/  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЧЕРВЕН БРЯГ 

 

     Препис-извлечение от протокол № 57  

     от заседание на Общински съвет –  

     Червен бряг, проведено на 26.03.2019 г. 

 

Относно:  Точка: Двадесет и девета.  

Предложение относно отдаване под наем на недвижим имот –сграда, находяща се 

в с. Бресте, общ. Червен бряг, завладяна  от община Червен бряг, съгласно чл.13, 

ал.2 от закона за общинската собственост. 

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 

№ 1249 

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

17, ал. 1 и чл. 28, ал. 5 от НРПУРОИ при спазване изискванията на чл. 14, ал. 1 от ЗОС 

и чл. 17, ал. 1 и чл. 18, ал. 1 от НРПУРОИ, представеното от Кмета на общината  в 

Общински съвет  с вх. № 07-01-105/08.03.2019г. предложение относно отдаване под 

наем на недвижим имот –сграда, находяща се в с. Бресте, общ. Червен бряг, завладяна  

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

Предложение от Комисията по финансово стопанска политика, бюджет и общинска 

собственост от  заседание, проведено на 18.03.2019 г., 

Р Е Ш И: 

І. Дава съгласие да се проведе публичен търг с тайно наддаване, съгласно чл. 65 

от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско 

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

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

представляващи: 

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

площ от 616 кв. м., изградена в поземлен имот № 159012 в землището на с. Бресте, с 

идентификатор 01, за срок от 10 /десет/ години. 

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

площ от 616 кв. м., изградена в поземлен имот № 159012 в землището на с. Бресте, с 

идентификатор 01, за срок от 10 /десет/ години. 

ІІ. Определя начална тръжна годишна наемна цена за Помещение № 1 с площ от 

300 кв. м., не по-ниска от 360,00/триста и шестдесет/ лева без ДДС – (1,20 лв./кв. м.) и 

депозит за участие 400,00/четиристотин/лева съгласно чл. 61, ал. 4 от Наредбата за реда 

за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество. 

ІІІ. Определя начална тръжна годишна наемна цена за Помещение № 2 с площ от 

316 кв. м., не по-ниска от 379,20/триста и седемдесет и девет лева и двадесет стотинки/ 

лева без ДДС - (1,20 лв./кв. м.)  и депозит за участие 400,00/четиристотин/лева 

съгласно чл. 61, ал. 4 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане 

с общинско имущество. 

ІV. Помещенията се отдават за изграждане на складово стопанство и 

животновъден обект. 



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

в състав от 7/седем/ члена, от които председател, правоспособен юрист, двама 

общински съветника, определени от Общински съвет – Червен бряг, Кмета на 

населеното място и представител от отдел „Общинска собственост и стопански 

дейности”. Определя резервни членове: двама общински съветника, правоспособен 

юрист, представител от отдел „Общинска собственост и стопански дейности” и 

резервен член на Кмета на населеното място. 

VІ. Възлага на Кмета на Общината цялостната организация по подготовката и 

провеждането на процедурата, както и да сключи договор за наем със спечелилия 

участник. 

VІІ.В изпълнение на т. V  с явно гласуване с 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 Николай Валентинов 

Милев и Радко Стефанов Георгиев, за резервни членове Николай Петров Димитров и 

Николай Георгиев Мишовски,  и Петко Ивайлов Петков за резервен член за кмета  на 

населеното място 

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ  

СЪВЕТ – ЧЕРВЕН БРЯГ:  

         

 

/Петьо Костов/  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЧЕРВЕН БРЯГ 

 

     Препис-извлечение от протокол № 57  

     от заседание на Общински съвет –  

     Червен бряг, проведено на 26.03.2019 г. 

 

Относно:  Точка: Тридесета.  

Предл.за изработване на Изменение наПУП-ПРЗ за новообразувани УПИ от 

съществуващия ПИ 72206.162.4 в м."Военно поделение" по КК и КР за землището 

на с. Телиш, община Червен бряг.  

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

и без въздържали  се от общо 27 гласували общински съветници при общ брой 29 на 

съветниците в Общинския съвет,  прие 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 1250 

 

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

чл.124а, ал.1, чл.124б, ал.1, чл.125 и при условията на чл.134, ал.2, т.6 от ЗУТ, 

представеното от Кмета на общината  в Общински съвет  с вх. № 07-01-116/11.03.2019г. 

предложение относно : 

      1. Разрешаване изработването на Изменение на Подробен устройствен план - 

План за регулация и застрояван (ПУП-ПРЗ) за новообразувани УПИ от съществуващия 

ПИ 72206.162.4 в м."Военно поделение" по КК и КР за землището на с. Телиш, община 

Червен бряг. 

       2. Одобряване на техническо задание по чл.125 от ЗУТ за изработване на 

Изменение на ПУП-ПРЗ за новообразувани УПИ от съществуващия ПИ 72206.162.4 в 

м."Военно поделение" по КК и КР за землището на с. Телиш, община Червен бряг, 

Предложения от  Комисията по устройство на територията, благоустрояване, 

комунални дейности и  екология и от  Комисията по инвестиционна политика, 

европейски проекти и информационни технологии от заседания проведени на 

19.03.2019 г. 

 Р Е Ш И: 

          1. Общински съвет Червен бряг разрешава  изработването на Изменение на 

ПУП-ПРЗ за образуването на нови УПИ от съществуващия ПИ 72206.162.4 в м."Военно 

поделение" по КК и КР за землището на с.Телиш, община Червен бряг при спазване на 

следните изисквания: 

1.1. Териториален обхват – съществуващия ПИ 72206.162.4 в м."Военно 

поделение" по КК и КР за землището на с.Телиш. 

1.2. Вид на подробния устройствен план – Изменение на действащ ПУП-ПРЗ. 

1.3. Цел и задачи на проекта  

       – Създаване на нови УПИ от съществуващия ПИ 72206.162.4 с 

преобладаващо предназначение "За производствени и складови дейности", като се 

запази чисто производствената устройствена зона – Пч; 

        –  Определяне на параметри на застрояване в новообразуваните УПИ в 

съответствие с нормативните за определената устройствена зона, записани в чл.24 от 

Наредба №7 за  правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и 

устройствени зони; 



       –  Създаване на планова осигуреност на територията, засегната от ПУП, с 

необходимата инженерна инфраструктура – транспортен достъп и захранване на всички 

новообразувани имоти с електроенергия, вода за питейни, технологични и 

противопожарни нужди и канализация чрез която отпадните води да се събират, 

пречистват с локални пречиствателни съоръжения и заустват в съответния приемник 

без да замърсяват околната природна среда; 

       –  Промяна вида на територията, засегната от ПУП, от земеделска на 

урбанизирана, което ще даде по-големи възможности за инвестиции в съвременна, 

обособена индустриална зона.   

2. Общински съвет Червен бряг одобрява внесеното Техническо задание за 

изработване на изменение на ПУП-ПРЗ за образуването на нови УПИ от 

съществуващия ПИ 72206.162.4 в м."Военно поделение" по КК и КР за землището на 

с.Телиш, община Червен бряг. 

        3. Възлага на Кмета на Община Червен бряг да извърши необходимите 

правни и фактически действия за изпълнение на настоящите решения. 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ  

СЪВЕТ – ЧЕРВЕН БРЯГ:  

         

 

/Петьо Костов/  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЧЕРВЕН БРЯГ 

 

     Препис-извлечение от протокол № 57  

     от заседание на Общински съвет –  

     Червен бряг, проведено на 26.03.2019 г. 

 

Относно:  Точка: Тридесет и първа.  

Предложение относно допълване на годишната програма за управление и 

разпореждане с имоти - общинска собственост в Община Червен бряг през 2019 

година, приемане на пазарни оценки и продажба на недвижими имоти – частна 

общинска собственост, находящи се в гр. Койнаре 

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 

№ 1251 

 

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

ал. 1 от ЗОС, чл. 8, ал. 9 от ЗОС, чл. 46, ал. 1 от НРПУРОИ , представеното от Кмета на 

общината  в Общински съвет  с вх. № 07-01-121/12.03.2019г. предложение относно 

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

собственост в Община Червен бряг през 2019 година, приемане на пазарни оценки и 

продажба на недвижими имоти – частна общинска собственост, находящи се в гр. 

Койнаре и във връзка с Решение № 1154/31.01.2019 г. на Общински съвет – Червен 

бряг, Предложения от Комисията  по финансово стопанска политика, бюджет и  

общинска собственост и  Комисията по земеделие, гори и водно стопанство от 

заседания проведени на 18.03.2019 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. с поземлени имоти, 

находящи се в гр. Койнаре, както следва: 

• ПИ с идентификатор 37863.245.217, с площ 500 кв. м., с начин на трайно 

ползване – зеленчукова градина, категория 4, местност „Селището“; 

• ПИ с идентификатор 37863.245.224, с площ 150 кв. м., с начин на трайно 

ползване – зеленчукова градина, категория 4, местност „Селището“. 

2. Дава съгласие да бъде извършена продажба на следните недвижими 

имоти – частна общинска собственост, както следва: 

• ПИ с идентификатор 37863.245.217, с площ 500 кв. м., с начин на трайно 

ползване – зеленчукова градина, категория 4, местност „Селището“; 

• ПИ с идентификатор 37863.245.224, с площ 150 кв. м., с начин на трайно 

ползване – зеленчукова градина, категория 4, местност „Селището“. 

3. Приема пазарни оценки за продажба на недвижими имоти – частна 

общинска собственост, както следва: 

• ПИ с идентификатор 37863.245.217, с площ 500 кв. м., с начин на трайно 

ползване – зеленчукова градина, категория 4, местност „Селището“ в размер на 

1200,00/хиляда и двеста/лева; 

• ПИ с идентификатор 37863.245.224, с площ 150 кв. м., с начин на трайно 

ползване – зеленчукова градина, категория 4, местност „Селището“ в размер на 300,00 

/триста/лева. 



4. Дава съгласие да се проведат публични търгове с тайно наддаване, 

съгласно чл. 65 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с 

общинско имущество за покупко-продажба на недвижими имоти – частна общинска 

собственост, както следва: 

• ПИ с идентификатор 37863.245.217, с площ 500 кв. м., с начин на трайно 

ползване – зеленчукова градина, категория 4, местност „Селището“, съгласно 

разпоредбите в Глава VІІІ, раздел І и ІІ от НРПУРОИ, с начална тръжна продажна цена 

не по-ниска от 1200,00/хиляда и двеста/лева и депозит за участие в размер на 120,00/сто 

и двадесет/лева, съгласно чл. 61, ал. 4 от Наредбата за реда за придобиване, управление 

и разпореждане с общинско имущество; 

• ПИ с идентификатор 37863.245.224, с площ 150 кв. м., с начин на трайно 

ползване – зеленчукова градина, категория 4, местност „Селището“, съгласно 

разпоредбите в Глава VІІІ, раздел І и ІІ от НРПУРОИ, с начална тръжна продажна цена 

не по-ниска от 300,00 /триста/лева и депозит за участие в размер на 30,00/тридесет/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 Кмет на 

населеното място. Определя резервни членове: двама общински съветника, юрист и 

резервен член на Кмета на населеното място. 

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

подготовката и провеждането на процедурата за продажба по реда на НРПУРОИ. 

7..В изпълнение на т.5  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 Николай Георгиев 

Мишовски, Ася Кирова Рангелова, Цветомил Симеонов Кръстев и Явор Владимиров 

Бакърджиев,  за резервни членове Радко Стефанов Георгиев и Тодор Иванов Тодоров, и 

Петко Ивайлов Петков резервен  член за кмета на населеното място 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ  

СЪВЕТ – ЧЕРВЕН БРЯГ:  

         

 

/Петьо Костов/  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЧЕРВЕН БРЯГ 

 

     Препис-извлечение от протокол № 57  

     от заседание на Общински съвет –  

     Червен бряг, проведено на 26.03.2019 г. 

 

Относно:  Точка: Тридесет и втора.  

Предложение относно  приемане пазарна оценка и покупко-продажба на 

недвижим имот  – частна общинска собственост, представляващ имот с 

идентификатор 80501.801.496, с площ от 328 кв. м. трайно предназначение на 

територията ‘‘Урбанизирана‘‘, начин на трайно ползване „Ниско застрояване“, 

находящ се в гр. Червен бряг, ул. „Васил Левски“ № 32,  в кв. 135, парцел III-146, 

актуван с АОС № 230/20.06.2001 г. 

 

Общински съвет Червен бряг   прие 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 1252 

Общински съвет Червен бряг на основание резултата от проведеното гласуване: 

12 гласа „ЗА,“  приемане  на предложение относно  приемане пазарна оценка и 

покупко-продажба на недвижим имот  – частна общинска собственост, представляващ 

имот с идентификатор 80501.801.496, с площ от 328 кв. м. трайно предназначение на 

територията ‘‘Урбанизирана‘‘, начин на трайно ползване „Ниско застрояване“, 

находящ се в гр. Червен бряг, ул. „Васил Левски“ № 32,  в квартал 135, парцел III-146, 

актуван с АОС № 230/20.06.2001 г., 3 против и 11  въздържали се от общо 26  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. вх. № 07-01-

119/12.03.2019 г. предложение относно  приемане пазарна оценка и покупко-продажба 

на недвижим имот  – частна общинска собственост, представляващ имот с 

идентификатор 80501.801.496, с площ от 328 кв. м. трайно предназначение на 

територията ‘‘Урбанизирана‘‘, начин на трайно ползване „Ниско застрояване“, 

находящ се в гр. Червен бряг, ул. „Васил Левски“ № 32,  в кв. 135, парцел III-146, 

актуван с АОС № 230/20.06.2001 г. 

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ  

СЪВЕТ – ЧЕРВЕН БРЯГ:  

         

 

/Петьо Костов/  

 

 

 

 

 

 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЧЕРВЕН БРЯГ 

 

     Препис-извлечение от протокол № 57  

     от заседание на Общински съвет –  

     Червен бряг, проведено на 26.03.2019 г. 

 

Относно:  Точка: Тридесет и трета.  

Предложение относно  удължаване на изтичащите договори на настоящите 

наематели на общински пазар - Червен бряг. 

Общински съвет Червен бряг   с поименно   гласуване  с  16  гласа ЗА, 3 против и 

6 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 

№ 1253 

 

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

в Общински съвет  с вх. № 07-01-118/12.03.2019г. предложение относно  удължаване на 

изтичащите договори на настоящите наематели на  общински пазар - Червен бряг  и 

устно предложение направено на заседанието от общински съветник Атанас Атанасов  

за отлагане обсъждането на предложението и внасяне на допълнителна информация, 

Р Е ШИ: 

Отлага обсъждането на предложението  относно  удължаване на изтичащите 

договори на настоящите наематели на  общински пазар - Червен бряг . Да се предостави 

информация от общинска администрация относно  отдадените обекти на пазара до 

момента, начина по който са отдадени, да се предоставят сключените договори и 

информация за оставащите за отдаване обекти на пазара 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ  

СЪВЕТ – ЧЕРВЕН БРЯГ:  

         

 

/Петьо Костов/  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЧЕРВЕН БРЯГ 

 

     Препис-извлечение от протокол № 57  

     от заседание на Общински съвет –  

     Червен бряг, проведено на 26.03.2019 г. 

 

Относно:  Точка: Тридесет и четвърта.  

Предложение относно приемане пазарна оценка и покупко-продажба на недвижим 

имот  – частна общинска собственост, представляващ имот с идентификатор 

80501.805.398, с площ от 610 кв. м., трайно предназначение на територията 

‘‘Урбанизирана‘‘, начин на трайно ползване „За друг обществен  обект, 

комплекс“, находящ се в гр. Червен бряг, ж.к. Победа, кв. 62, парцел XIX, актуван 

с АОС № 2021/15.09.2018 г. 

Общински съвет Червен бряг прие 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 1254 

 

Общински съвет Червен бряг на основание резултата от проведеното гласуване: 

11 гласа „ЗА,“  приемане  на предложение относно приемане пазарна оценка и покупко-

продажба на недвижим имот  – частна общинска собственост, представляващ имот с 

идентификатор 80501.805.398, с площ от 610 кв. м., трайно предназначение на 

територията ‘‘Урбанизирана‘‘, начин на трайно ползване „За друг обществен  обект, 

комплекс“, находящ се в гр. Червен бряг, ж.к. Победа, квартал  62, парцел XIX, актуван 

с АОС № 2021/15.09.2018 г., без против и 15  въздържали се от общо 26  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-

120/12.03.2019г. предложение относно приемане пазарна оценка и покупко-продажба 

на недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ имот с 

идентификатор 80501.805.398, с площ от 610 кв. м., трайно предназначение на 

територията ‘‘Урбанизирана‘‘, начин на трайно ползване „За друг обществен  обект, 

комплекс“, находящ се в гр. Червен бряг, ж.к. Победа, кв. 62, парцел XIX, актуван с 

АОС № 2021/15.09.2014 г. 

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ  

СЪВЕТ – ЧЕРВЕН БРЯГ:  

         

 

/Петьо Костов/  

 

 

 

 

 

 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЧЕРВЕН БРЯГ 

 

     Препис-извлечение от протокол № 57  

     от заседание на Общински съвет –  

     Червен бряг, проведено на 26.03.2019 г. 

 

Относно:  Точка: Тридесет и пета.  

Предложение относно приемане на пазарна оценка и продажба на имот частна 

общинска собственост, представляващ недвижим имот с планоснимачен № 2075 

по плана на гр. Койнаре, площ 360  кв. м., отреждане ,,За жилищно строителство‘‘, 

съгласно  АОС № 2411/08.03.2019 год. 

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

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

съветниците в Общинския съвет,  прие 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 1255 

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

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

общината  в Общински съвет  с вх. № 07-01-122/12.03.2019г. предложение относно 

приемане на пазарна оценка и продажба на имот частна общинска собственост, 

представляващ недвижим имот с планоснимачен № 2075 по плана на гр. Койнаре, площ 

360  кв. м., отреждане ,,За жилищно строителство‘‘, съгласно  АОС № 2411/08.03.2019 

год., Предложение от Комисията по финансово стопанска политика, бюджет и 

общинска собственост от  заседание, проведено на 18.03.2019 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. с недвижим имот с 

планоснимачен № 2075 по плана на гр. Койнаре, площ 360  кв. м., отреждане ,,За 

жилищно строителство‘‘, съгласно  АОС № 2411/08.03.2019 год. 

2.Дава съгласие да бъде извършена продажба на общински недвижим имот с 

планоснимачен № 2075 по плана на гр. Койнаре, площ 360  кв. м., отреждане ,,За 

жилищно строителство‘‘, съгласно  АОС № 2411/08.03.2019 год. 

3. Приема пазарна оценка на имот – частна общинска собственост, представляващ 

недвижим имот с планоснимачен № 2075 по плана на гр. Койнаре, площ 360  кв. м., 

отреждане ,,За жилищно строителство‘‘, съгласно  АОС № 2411/08.03.2019 год. в 

размер на 2100,00 лева /две хиляди и сто/ без ДДС и депозит за участие в размер на 

210,00 /двеста и десет/ лева. 

4. Да се проведе публичен търг с тайно надаване, съгласно чл. 67 от НРПУРОИ за 

покупко-продажба на общински недвижим имот с планоснимачен № 2075 по плана на 

гр. Койнаре, площ 360  кв. м., отреждане ,,За жилищно строителство‘‘, съгласно  АОС 

№ 2411/08.03.2019 год. 

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 Кмет на 

населеното място.  

Определя резервни членове: двама общински съветника, юрист и член на мястото на   

Кмета на населеното място. 



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

провеждането на процедурата и сключване на договор за покупко-продажба със 

спечелилия участник. 

7. В изпълнение на т.5  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 Николай Георгиев Мишовски, Ася 

Кирова Рангелова, Цветомил Симеонов Кръстев и Радко Стефанов Георгиев ,  за 

резервни членове Николай Петров Димитров и Явор Владимиров Бакърджиев, и Атанас 

Цветанов Атанасов резервен  член за кмета на населеното място 

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ  

СЪВЕТ – ЧЕРВЕН БРЯГ:  

         

 

/Петьо Костов/  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЧЕРВЕН БРЯГ 

 

     Препис-извлечение от протокол № 57  

     от заседание на Общински съвет –  

     Червен бряг, проведено на 26.03.2019 г. 

 

Относно:  Точка: Тридесет и шеста.  

Предложение относно процедура по обезщетяване на собствениците на имоти, във 

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

Червен бряг. 

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

и 1 въздържал  се от общо 25 гласували общински съветници при общ брой 29 на 

съветниците в Общинския съвет,  прие 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 1256 

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

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

123/12.03.2019г. предложение относно процедура по обезщетяване на собствениците на 

имоти, във връзка с приетия ПУП с Решение № 796/24.11.2017 г. на Общински съвет – 

гр. Червен бряг, Предложение от Комисията по финансово стопанска политика, бюджет 

и общинска собственост от  заседание, проведено на 18.03.2019 г., 

Р Е Ш И: 

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

собствениците на имоти с идентификатор 80501.807.64 и идентификатор 80501.806.189, 

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

Червен бряг, касаещ Обходен път: ул. „П. Р. Славейков“ -  ул. „В. Левски“ - бул. 

„Европа. 

II. Приема пазарни оценки за отчуждаване на част от ПИ с идентификатор 

80501.807.64 от площ 49 кв.м. в размер 1500 лв./хиляда и петстотин лева/, и ПИ с 

идентификатор 80501.807.189 целия с  площ 512 кв.м. на стойност 16300 

лв./шестнадесет хиляди и триста лева/, описани в Приложение № 1. 

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

предложи на собствениците, Община Червен бряг да закупи засегнатите площи по 

цени, определени в Приложение № 1. 

ІV. При несъгласие от страна на собствениците на имотите Кмета на Община 

Червен бряг да проведе всички процедури по отчуждаването им, съгласно Закона за 

общинска собственост. 

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ  

СЪВЕТ – ЧЕРВЕН БРЯГ:  

         

 

/Петьо Костов/  

 

 

 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЧЕРВЕН БРЯГ 

 

     Препис-извлечение от протокол № 57  

     от заседание на Общински съвет –  

     Червен бряг, проведено на 26.03.2019 г. 

 

Относно:  Точка: Тридесет и седма.  

Предложение относно приемане на пазарна оценка и за учредяване възмездно, 

безсрочно отстъпено право на строеж за изграждане на 1 /един/ брой търговски 

обект, със ЗП до 50,00 кв. м., на част от имот частна общинска собственост с 

идентификатор 80501.805.415 по ККиКР гр. Червен бряг. 

Общински съвет Червен бряг прие 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 1257 

Общински съвет Червен бряг на основание резултата от проведеното гласуване: 

11 гласа „ЗА,“  приемане  на предложение относно приемане на пазарна оценка и за 

учредяване възмездно, безсрочно отстъпено право на строеж за изграждане на 1 /един/ 

брой търговски обект, със Застроена Площ до 50,00 кв. м., на част от имот частна 

общинска собственост с идентификатор 80501.805.415 по Кадастрална Карта и 

Кадастрални Регистри гр. Червен бряг, 1 против и 12  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-

125/12.03.2019г. предложение относно приемане на пазарна оценка и за учредяване 

възмездно, безсрочно отстъпено право на строеж за изграждане на 1 /един/ брой 

търговски обект, със ЗП до 50,00 кв. м., на част от имот частна общинска собственост с 

идентификатор 80501.805.415 по ККиКР гр. Червен бряг. 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ  

СЪВЕТ – ЧЕРВЕН БРЯГ:  

         

 

/Петьо Костов/  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЧЕРВЕН БРЯГ 

 

     Препис-извлечение от протокол № 57  

     от заседание на Общински съвет –  

     Червен бряг, проведено на 26.03.2019 г. 

 

Относно:  Точка: Тридесет и осма.  

Предложение относно допълване на годишната програма за управление и 

разпореждане с имоти - общинска собственост в Община Червен бряг през 2019 

година, приемане на пазарни оценки и продажба на недвижими имоти – частна 

общинска собственост, находящи се в гр. Червен бряг 

Общински съвет Червен бряг   прие 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 1258 

 

Общински съвет Червен бряг на основание резултата от проведеното гласуване: 

12 гласа „ЗА,“  приемане  на Предложение относно допълване на годишната програма 

за управление и разпореждане с имоти - общинска собственост в Община Червен бряг 

през 2019 година, приемане на пазарни оценки и продажба на недвижими имоти – 

частна общинска собственост, находящи се в гр. Червен бряг, 1 против и 14  

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 чл.21, ал.1,т.8 от ЗМСМА, не приема представеното от Кмета на общината  в 

Общински съвет  с вх. № 07-01-124/12.03.2019г. предложение относно допълване на 

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

Община Червен бряг през 2019 година, приемане на пазарни оценки и продажба на 

недвижими имоти – частна общинска собственост, находящи се в гр. Червен бряг 

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ  

СЪВЕТ – ЧЕРВЕН БРЯГ:  

         

 

/Петьо Костов/  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЧЕРВЕН БРЯГ 

 

     Препис-извлечение от протокол № 57  

     от заседание на Общински съвет –  

     Червен бряг, проведено на 26.03.2019 г. 

 

Относно:  Точка: Тридесет и девета.  

Предложение относно отдаване под наем на общински  недвижим имот, 

представляващ помещение, предназначено за лекарски кабинет за осъществяване 

на консултация и медицинска помощ на населението. 

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 

№ 1259 

 

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

ал. 6 от ЗОС и чл. 15, ал. 3 от НРПУРОИ, представеното от Кмета на общината  в 

Общински съвет  с вх. № 07-01-128/12.03.2019г. предложение относно отдаване под 

наем на общински  недвижим имот, представляващ помещение, предназначено за 

лекарски кабинет за осъществяване на консултация и медицинска помощ на 

населението, Предложения от Комисията  по финансово стопанска политика, бюджет и  

общинска собственост  от заседание проведено на 18.03.2019 г. и от Комисията по 

здравеопазване, младежта и спорта от заседание проведенона 20.03.2019 г., 

Р Е Ш И:                                    

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

Атанасов Тодоров- упражняващ дейност ‘‘лекар‘‘, с удостоверение с № 

20190221154406/21.02.2019 г. от Агенция по вписванията, за общински недвижим имот 

представляващ лекарски кабинет с площ 20, 00 кв. м., находящо се  в 

,,МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ – ЧЕРВЕН БРЯГ‘‘ ЕООД – 

БЛОК II,  етаж I – първи кабинет вляво за осъществяване на консултация и медицинска 

помощ на насeлението. 

 II.Определя месечна наема цена в размер на 15,00 лева /петнадесет/ без ДДС,  

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

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

Червен бряг ‘‘. 

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

от 10 /десет/ години с Добрин Атанасов Тодоров. 

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ  

СЪВЕТ – ЧЕРВЕН БРЯГ:  

         

 

/Петьо Костов/  

 

 



 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЧЕРВЕН БРЯГ 

 

     Препис-извлечение от протокол № 57  

     от заседание на Общински съвет –  

     Червен бряг, проведено на 26.03.2019 г. 

 

Относно:  Точка: Четиридесета. 

 Устна информация от Кмета на общината  относно  частичното бедствено 

положение в община Ч.бряг  

 

Общински съвет Червен бряг   с явно    гласуване  с  22 гласа ЗА, 1 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 

№ 1260 

 

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

изпълнение на свое решение №1094/05.11.2018г.  и представената на заседанието на  

Общинския съвет устна информация  от Кмета на общината  относно обявеното 

частично бедствено положение в община Червен бряг, 

Р Е Ш И: 

Приема устна информация от Кмета на общината относно обявеното частично 

бедствено положение в община Червен бряг 

 

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ  

СЪВЕТ – ЧЕРВЕН БРЯГ:  

         

 

/Петьо Костов/  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЧЕРВЕН БРЯГ 

 

     Препис-извлечение от протокол № 57  

     от заседание на Общински съвет –  

     Червен бряг, проведено на 26.03.2019 г. 

 

Относно:  Точка: Четиридесет и първа. 

 Предложение относно ликвидиране на съсобственост между Община Червен бряг 

и ‘‘Българска телекомуникационна компания‘‘ ЕАД за недвижим имот, находящ 

се в гр. Червен бряг  

Общински съвет Червен бряг   с поименно   гласуване  с 22 гласа ЗА,  без против 

и 5 въздържали  се от общо 27 гласували общински съветници при общ брой 29 на 

съветниците в Общинския съвет,  прие 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 1261 

 

Общински съвет Червен бряг на  основанние  чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл. 36, 

ал. 1, т. 3 от ЗОС, чл. 51, ал. 1, т. 3 от НРПУРОИ, представеното от Кмета на общината  

в Общински съвет  с вх. № 07-01-134/15.03.2019г. предложение оносно ликвидиране на 

съсобственост между Община Червен бряг и ‘‘Българска телекомуникационна 

компания‘‘ ЕАД за недвижим имот, находящ се в гр. Червен бряг, Община Червен бряг, 

област Плевен, а именно : 122/990 /сто двадесет и пет върху деветстотин и деветдесет/ 

идеални части от поземлен имот № 334, попадащ в УПИ II в кв. 75  по регулационния 

план на гр. Червен бряг, утвърден с Заповед РД-01-03-817/1990 г. с площ на имота 990 

кв. м., ведно с ½ идеална част от построената в имота едноетажна масивна сграда, 

разположена на западната имотна граница, със застроена площ от 108.00 кв. м., 

построена през 1959 кв .м., състояща се от: южна стая с полезна площ от 39.20 кв. м., 

коридор с една преградна стена /ниша без портал/ с полезна площ 12.00 кв. м. и северна 

стая с полезна площ от 32.80 кв. м ., ведно със съответно право на строеж върху имота, 

в който е построена сградата, Предложение от Комисията по финансово стопанска 

политика, бюджет и общинска собственост от  заседание, проведено на 18.03.2019 г., 

 

Р Е Ш И: 

 

I. Допълва и изменя  от Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – 

общинска собственост в Община Червен бряг за 2019 година в Раздел VІ – „Описание 

на имотите, които общината има намерение да придобие и способите за тяхното 

придобиване“ с т. 5 ликвидиране на съсобственост между Община Червен бряг и  

‘‘Българска телекомуникационна компания‘‘ ЕАД  поземлен имот  с идентификатор № 

80501.808.334  по КК и КР на гр. Червен бряг, със стар номер  УПИ II в кв. 75,  

представляващ част 125/990 /сто двадесет и пет върху деветстотин и деветдесет/ 

идеални части от ПИ и ½ от изградената в него едноетажна сграда, разположена на 

западната имотна граница, със застроена площ 108 кв. м., собственост на ‘‘Българска 

телекомуникационна компания‘‘ ЕАД , съгласно нотариален акт № 67, том 6, рег. № 

4405 нот. д. № 926 от 30.11.2007 год., вписан в Служба по вписванията с вх. рег. № 

3249 от 30.11.07 г., акт № 37, том  IX, дело № 1766/07 г., партидна книга: том 6564 при 

РС-Червен бряг. 



II. Общински съвет гр. Червен бряг, дава съгласие да се ликвидира съсобственост 

между Община Червен бряг и ‘‘Българска телекомуникационна компания‘‘ ЕАД за 

имота описан в чл. 1. 

III. Определя цена за закупуване  на частта от имота, описан в т. 1 в размер на 

4800.00 лева /четири хиляди и осемстотин/ без ДДС, предложената цена от ‘‘Българска 

телекомуникационна компания‘‘ ЕАД, с писмо с рег. № 38-00-1213(2)/16.11.2018 г. да 

бъде приета. 

IV. Възлага на Кмета на Община Червен бряг цялостната организация по, 

провеждането на процедурата и подписването на договор за покупко-продажба с 

‘‘Българска телекомуникационна компания‘‘ ЕАД, за частта от имота описан т. 1., с 

което Общината става собственик на целия имот при условията поставени от 

продавача. ‘‘Запазване безсрочно право на ползване на едно помещение в сградата с 

площ от 21.75 кв. м. от БТК. 

 

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ  

СЪВЕТ – ЧЕРВЕН БРЯГ:  

         

 

/Петьо Костов/  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЧЕРВЕН БРЯГ 

 

     Препис-извлечение от протокол № 57  

     от заседание на Общински съвет –  

     Червен бряг, проведено на 26.03.2019 г. 

 

Относно: Точка: Четиридесет и втора.  

Предложение относно разрешаване на смяна вида на собствеността от  Публична в 

Частна общинска собственост на ПИ „За автоспирка и магазин” кв.”40, с. Горник 

по действащия ПРЗ на селото и с цел допускане изработване на Изменение на 

плана чрез ПУП-ПРЗ за урегулиране на имота и образуване на ново УПИ VІ „За 

обществ. обслужващи дейности и магазин”, кв.”40, с. Горник 

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

и 2 въздържали  се от общо 27 гласували общински съветници при общ брой 29 на 

съветниците в Общинския съвет,  прие 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 1262 

Общински съвет Червен бряг на основание чл.21, ал1, т.11 от  Закона за 

местното самоуправление и местната администрация, чл.110, ал.1, чл.112, ал.1 и ал.2 от 

ЗУТ,чл.124а, ал.1,ал.5 и чл.125, ал1 от ЗУТ, чл.6, ал.1 от ЗОС, представеното от Кмета 

на общината  в Общински съвет  с вх. № 07-01-135/18.03.2019г. предложение относно  

разрешаване на смяна вида на собствеността от  Публична в Частна общинска 

собственост на ПИ „За автоспирка и магазин” кв.”40, с. Горник по действащия ПРЗ на 

селото и с цел допускане изработване на Изменение на плана чрез ПУП-ПРЗ за 

урегулиране на имота и образуване на ново УПИ VІ „За обществ. обслужващи 

дейности и магазин”, кв.”40, с. Горник, Предложения от Комисията  по финансово 

стопанска политика, бюджет и  общинска собственост от заседание проведено на 

18.03.2019 г.  и от Комисията по устройство на територията, благоустрояване, 

комунални дейности и екология от заседание проведено на 19.03.2019 г., 

Р Е Ш И: 

         І.   Общински съвет-  гр.Червен бряг дава съгласие за смяна характера на 

собствеността от публична в частна на ПИ”За автоспирка и магазин”, в кв.40 по плана 

на с.Горник с площ от приблизително 865.0м2. 

        ІІ.   Общински съвет разрешава  изработване на проект за Изменение на 

действащия ПРЗ на имота по т. І, с  който да се определят точно границите и площа на 

новото УПИ  и  същото да се урегулира, като УПИ VІ „За обществ. обслужващи 

дейности и магазин” кв.40, с. Горник. 

       ІІІ. Възлага на Кмета на Община Червен бряг или упълномощено от него 

лице,изпълнението на настоящето решение. 

   ІV.   След влизане в сила на одобреното Изменение на ПУП-ПРЗ за новообразуваното 

УПИ-VІ, кв.40, с.Горник имота да се актува , като частна общинска собственост и 

заедно  с направената му пазарна оценка , отново да се внесе в Общински съвет за 

одобряване на оценката и разрешаване на продажба. 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ  

СЪВЕТ – ЧЕРВЕН БРЯГ:  

         

 

/Петьо Костов/  


