
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЧЕРВЕН БРЯГ 

 

     Препис-извлечение от протокол № 58  

     от заседание на Общински съвет –  

     Червен бряг, проведено на 23.04.2019 г. 

 

Относно:  Пряко предаване  на заседанието на Общинския съвет  по местния        

радиовъзел 

 

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

без    въздържали се от общо 22 гласували общински съветници, при общ  брой 29 на 

съветниците в Общинския съвет, прие 

 
РЕШЕНИЕ 

№ 1263 

 

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  23.04. 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 № 58  

     от заседание на Общински съвет –  

     Червен бряг, проведено на 23.04.2019 г. 

 

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

“ЕТА” 

 

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

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

съветниците в Общинския съвет, прие  

 
РЕШЕНИЕ 

№ 1264 

 

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  23.04.2019 година  да се заснеме 

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

следващия ден и повторение  на 27.04.2019 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 № 58  

     от заседание на Общински съвет –  

     Червен бряг, проведено на 23.04.2019 г. 

 

Относно:   

Точка: Първа.  

Отчет на Общинските търговски дружества за 2018 г. 

- „МБАЛ Червен бряг“ ЕООД 

-„Медицински център“ ЕООД 

- „Хърхов“ ЕООД 

Общински съвет Червен бряг   прие 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 1265 
 

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

приетия  план за провеждане на заседанията на Общинския съвет  през 2019 г., съгласно решение №1152/ 

31.01.2019 г. и внесените от управителите на общинските дружества отчети за дейността  на дружествата 
за 2018 г.,предложение от Комисията по финансово стопанска политика, бюджет и общинска 

собственост от заседание проведено на 16.04.2019г. и предложение от Комисията по здравеопазване, 

младежта и спорта от заседание проведено на 15.04.2019 г., 

 Р Е Ш И: 

І. За “МБАЛ Червен бряг” ЕООД: 

Приема  отчета за  дейността на “Многопрофилна болница за активно лечение 

Червен бряг” ЕООД гр. Червен бряг за 2018 г.(Доклад, ОПР,  баланс, справки), 

съгласно приложенията. 

 

ІІ. За „Медицински център Червен бряг “ ЕООД: 

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

Червен бряг за 2018 г. (ОПР,  баланс, справки) съгласно приложенията. 

 

ІІІ.За „Хърхов” ЕООД 

Приема  отчета за дейността на «Хърхов»ЕООД гр. Червен бряг за 2018 г. (ОПР,  

баланс, справки), съгласно приложенията. 

 
По т.І решението е прието с 24 гласа  - За , Против - 1 и Въздържали се - 1 от общо 26  

гласували общински съветници при общ брой 29 на съветниците в Общинския съвет. 

По т.ІІ решението е прието с 24 гласа  - За , Против - 1 и Въздържали се -0  от общо 25  
гласували общински съветници при общ брой 29 на съветниците в Общинския съвет. 

По т.ІІІ решението е прието 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. 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ  

СЪВЕТ – ЧЕРВЕН БРЯГ:  

         

 

/Петьо Костов/  

 

 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЧЕРВЕН БРЯГ 

 

     Препис-извлечение от протокол № 58  

     от заседание на Общински съвет –  

     Червен бряг, проведено на 23.04.2019 г. 

 

Относно:  Точка: Втора.  

Информация за изпълнението на изискванията  на ЗСПЗЗ  за ползване на  пасища 

и мери  от ОПФ и изпълнението на договорите  за наем на пасищата. 
 

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

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

съветниците в Общинския съвет,  прие 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 1266 

 

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

изпълнение на приетия план за заседанията на Общинския съвет през 2019 г., съгласно 

решение № 1152/31.01.2019 г. и представената от Кмета на общината  в Общински 

съвет  с вх. № 07-01-176/08.04.2019 г. информация за изпълнението на изискванията  на 

ЗСПЗЗ  за ползване на  пасища и мери  от ОПФ и изпълнението на договорите  за наем 

на пасищата, Предложения от всички постоянни комисии от заседания проведени на 15, 

16 и 17 април 2019 година, 

Р Е Ш И: 

Приема информация за изпълнението на изискванията  на ЗСПЗЗ  за ползване на  

пасища и мери  от ОПФ и изпълнението на договорите  за наем на пасищата, съгласно 

приложението. 
 

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ  

СЪВЕТ – ЧЕРВЕН БРЯГ:  

         

 

/Петьо Костов/  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЧЕРВЕН БРЯГ 

 

     Препис-извлечение от протокол № 58  

     от заседание на Общински съвет –  

     Червен бряг, проведено на 23.04.2019 г. 

 

Относно:  Точка: Трета.  

Информация относно изпълнението на концесионните договори за предоставените 

водни обекти в Община Червен бряг за 2018 година 
 

 

Общински съвет Червен бряг   с явно   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 

№ 1267 

 

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

изпълнение на приетия план за заседанията на Общинския съвет през 2019 г., съгласно 

решение № 1152/31.01.2019г. и представената от Кмета на общината  в Общински съвет  

с вх. № 07-01-172/05.04.2019 г. информация относно изпълнението на концесионните 

договори за предоставените водни обекти в Община Червен бряг за 2018 година; 

Предложения от всички постоянни комисии от заседания проведени на 15, 16 и 17 

април 2019 година, 

Р Е Ш И: 

Приема информация относно изпълнението на концесионните договори за 

предоставените водни обекти в Община Червен бряг за 2018 година, съгласно 

приложението. 

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ  

СЪВЕТ – ЧЕРВЕН БРЯГ:  

         

 

/Петьо Костов/  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЧЕРВЕН БРЯГ 

 

     Препис-извлечение от протокол № 58  

     от заседание на Общински съвет –  

     Червен бряг, проведено на 23.04.2019 г. 

 

Относно:  Точка: Четвърта.  

Информация за категоризираните обекти на територията на Община Червен бряг. 

 

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

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

съветниците в Общинския съвет,  прие 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 1268 
 

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

изпълнение на приетия план за заседанията на Общинския съвет през 2019 г., съгласно 

решение № 1152/31.01.2019 г. и представената от Кмета на общината  в Общински 

съвет  с вх. № 07-01-170/05.04.2019 г. информация за категоризираните обекти на 

територията на Община Червен бряг; Предложения от всички постоянни комисии от 

заседания проведени на 15, 16 и 17 април 2019 година, 

Р Е Ш И: 

Приема информация за категоризираните обекти на територията на Община 

Червен бряг, съгласно приложението. 
 

 

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ  

СЪВЕТ – ЧЕРВЕН БРЯГ:  

         

 

/Петьо Костов/  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЧЕРВЕН БРЯГ 

 

     Препис-извлечение от протокол № 58  

     от заседание на Общински съвет –  

     Червен бряг, проведено на 23.04.2019 г. 

 

Относно:  Точка: Пета.  

Информация относно снегопочистването в община Червен бряг през зимния сезон 

2018-19г. 
 

Общински съвет Червен бряг   с явно   гласуване  с 16  гласа ЗА, 2 против и 9 

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

съветниците в Общинския съвет,  прие 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 1269 

 

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

изпълнение на приетия план за заседанията на Общинския съвет през 2019 г., съгласно 

решение № 1152/31.01.2019г. и представената от Кмета на общината  в Общински съвет  

с вх. № 07-01-166/05.04.2019 г. информация относно снегопочистването в община 

Червен бряг през зимния сезон 2018-19г.; Предложения от всички постоянни комисии 

от заседания проведени на 15, 16 и 17 април 2019 година, 

Р Е Ш И: 

Приема информация относно снегопочистването в община Червен бряг през 

зимния сезон 2018-19г., съгласно приложението. 

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ  

СЪВЕТ – ЧЕРВЕН БРЯГ:  

         

 

/Петьо Костов/  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЧЕРВЕН БРЯГ 

 

     Препис-извлечение от протокол № 58  

     от заседание на Общински съвет –  

     Червен бряг, проведено на 23.04.2019 г. 

 

Относно:  Точка: Шеста.  

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

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

279/27.06.2016г.; реш.№ 988/26.06.2018г. и № 1021/30.07.2018г.) 
 

 

Общински съвет Червен бряг   с явно   гласуване  с  15  гласа ЗА,  1 против и 8 

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

съветниците в Общинския съвет,  прие 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 1270 

 

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. № 07-01-165/05.04.2019 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 проведени на 15, 16 и 17 април 2019 година, 

Р Е Ш И: 

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

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

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

приложението. 

2. Възлага на Кмета на общината за в бъдеще  към информацията да се отразява  

допълнително  има ли  наложени санкции, какви,  или  друга информация свързана с  

проектите на общината. 

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ  

СЪВЕТ – ЧЕРВЕН БРЯГ:  

         

 

/Петьо Костов/  

 

 

 

 

 

 

 

 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЧЕРВЕН БРЯГ 

 

     Препис-извлечение от протокол № 58  

     от заседание на Общински съвет –  

     Червен бряг, проведено на 23.04.2019 г. 

 

Относно:  Точка: Седма.  

Информация относно отдадени обекти на пазара, начина на отдаване и 

информация за оставащите за отдаване обекти на пазара. 

(Във връзка с изпълнение на решение № 1253/26.03.2019 г.+ Предложение относно  

удължаване на изтичащите договори на настоящите наематели на общински 

пазар - Червен бряг. 

Общински съвет Червен бряг прие 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 1271 

 

Общински съвет Червен бряг на основание резултата от проведеното гласуване: 

14 гласа „ЗА“  приемане  на информация относно отдадени обекти на пазара, начина на 

отдаване и информация за оставащите за отдаване обекти на пазара.(Във връзка с 

изпълнение на решение № 1253/26.03.2019 г.+ Предложение относно  удължаване на 

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

3 против и 11  въздържали се от общо 28  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 представената от Кмета на общината  в 

Общински съвет  с вх. № 07-01-168/05.04.2019 г. информация относно отдадени обекти 

на пазара, начина на отдаване и информация за оставащите за отдаване обекти на 

пазара. (Във връзка с изпълнение на решение № 1253/26.03.2019 г.+ Предложение 

относно  удължаване на изтичащите договори на настоящите наематели на общински 

пазар - Червен бряг. 

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ  

СЪВЕТ – ЧЕРВЕН БРЯГ:  

         

 

/Петьо Костов/  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЧЕРВЕН БРЯГ 

 

     Препис-извлечение от протокол № 58  

     от заседание на Общински съвет –  

     Червен бряг, проведено на 23.04.2019 г. 

 

Относно:  Точка: Осма.  

Предложение относно  издаване на запис на заповед от община Червен бряг в 

полза на ДФ „Земеделие”, обезпечаващ авансово плащане по договор № 

15/07/2/0/00419 от 14.02.2018 г. по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, 

подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби 

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

райони“ за Проект „Рехабилитация на улици на територията на гр. Червен бряг”, 

сключен между Община Червен бряг и ДФ „Земеделие”.- за обезпечаване на 100 % 

от заявения размер 

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

и 1въздържал  се от общо 24 гласували общински съветници при общ брой 29 на 

съветниците в Общинския съвет,  прие 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 1272 

 

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

подписан Административен Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова 

помощ № 15/07/2/0/00419 от 14.02.2018г. по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, 

подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ 

на мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“за Проект 

„Рехабилитация на улици на територията на гр. Червен бряг”, сключен между Община 

Червен бряг и ДФ „Земеделие” и представеното от Кмета на общината  в Общински 

съвет  с вх. № 07-01-163/05.04.2019г. предложение относно  издаване на запис на 

заповед от община Червен бряг в полза на ДФ „Земеделие”, обезпечаващ авансово 

плащане по договор № 15/07/2/0/00419 от 14.02.2018 г. по подмярка 7.2. „Инвестиции в 

създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби 

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

райони“ за Проект „Рехабилитация на улици на територията на гр. Червен бряг”, 

сключен между Община Червен бряг и ДФ „Земеделие”, Предложения от всички 

постоянни комисии от заседания проведени на 15, 16 и 17 април 2019 година, 

Р Е Ш И: 

1.  Упълномощава  кмета  на  община  Червен бряг  да  подпише  Запис  на 

заповед, без протест и без разноски, платима на предявяване в полза на ДФ 

„Земеделие”  в  размер  на  359 828,65 лева (триста петдесет и девет хил. осемстотин 

двадесет и осем лв. и шестдесет и пет ст.) за обезпечаване на 100 % от заявения размер 

на авансово плащане по договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ 

№15/07/2/0/00419 от 14.02.2018г. по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, 

подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ 

на мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“, за Проект 

„Рехабилитация на улици на територията на гр. Червен бряг”, сключен между Община 

Червен бряг и ДФ „Земеделие”. 



2.Възлага на кмета на община Червен бряг да подготви необходимите документи 

за получаване на авансовото плащане по договор №15/07/2/0/00419 и да ги представи 

пред ДФ „Земеделие”. 

 

Приложение: Запис на заповед 

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ  

СЪВЕТ – ЧЕРВЕН БРЯГ:  

         

 

/Петьо Костов/  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЧЕРВЕН БРЯГ 

 

     Препис-извлечение от протокол № 58  

     от заседание на Общински съвет –  

     Червен бряг, проведено на 23.04.2019 г. 

 

Относно:  Точка: Девета.  

Предложение относно  издаване на запис на заповед от община Червен бряг в 

полза на ДФ „Земеделие”, обезпечаващ авансово плащане по договор № 

15/07/2/0/00419 от 14.02.2018 г. по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, 

подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби 

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

райони“ за Проект „Рехабилитация на улици на територията на гр. Червен бряг”, 

сключен между Община Червен бряг и ДФ „Земеделие”. -за обезпечаване на 100 % 

от заявения размер на ДДС 

Общински съвет Червен бряг   с поименно   гласуване  с 26  гласа ЗА, 1 против и 

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

съветниците в Общинския съвет,  прие 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 1273 

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

Административен Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № 

15/07/2/0/00419 от 14.02.2018г. по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, 

подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ 

на мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“за Проект 

„Рехабилитация на улици на територията на гр. Червен бряг”, сключен между Община 

Червен бряг и ДФ „Земеделие” и представеното от Кмета на общината  в Общински 

съвет  с вх. № 07-01-164/05.04.2019г. предложение относно  издаване на запис на 

заповед от община Червен бряг в полза на ДФ „Земеделие”, обезпечаващ авансово 

плащане по договор № 15/07/2/0/00419 от 14.02.2018 г. по подмярка 7.2. „Инвестиции в 

създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби 

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

райони“ за Проект „Рехабилитация на улици на територията на гр. Червен бряг”, 

сключен между Община Червен бряг и ДФ „Земеделие”; Предложения от всички 

постоянни комисии от заседания проведени на 15, 16 и 17 април 2019 година, 

Р Е Ш И:     

1.  Упълномощава  кмета  на  община  Червен бряг  да  подпише  Запис  на 

заповед, без протест и без разноски, платима на предявяване в полза на ДФ 

„Земеделие”  в  размер  на  71 965,73 лева (седемдесет и една хил. деветстотин 

шестдесет и пет лв. и седемдесет и три ст.) за обезпечаване на 100 % от заявения размер 

на ДДС по авансово плащане по договор за предоставяне на безвъзмездна финансова 

помощ №15/07/2/0/00419 от 14.02.2018г. по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, 

подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ 

на мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“, за Проект 

„Рехабилитация на улици на територията на гр. Червен бряг”, сключен между Община 

Червен бряг и ДФ „Земеделие”. 



2.Възлага на кмета на община Червен бряг да подготви необходимите документи 

за получаване на ДДС по авансовото плащане по договор №15/07/2/0/00419 и да ги 

представи пред ДФ „Земеделие”. 

 

Приложение: Запис на заповед 
 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ  

СЪВЕТ – ЧЕРВЕН БРЯГ:  

         

 

/Петьо Костов/  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЧЕРВЕН БРЯГ 

 

     Препис-извлечение от протокол № 58  

     от заседание на Общински съвет –  

     Червен бряг, проведено на 23.04.2019 г. 

 

Относно:  Точка: Десета.  

Предложение относно  продажба на недвижим имот– 18 /осемнадесет/ броя от 36 

/тридесет и шест/ апартаменти, които следва да бъдат въведени в експлоатация, 

находящи се в сгради с идентификатори 80501.805.269.10 и 80501.805.269.11 по КК 

и КР на гр.Червен бряг, актувани с АОС № 2199/26.09.2016г. на кмета на община 

Червен бряг, заедно със съответните идеални части от общите части на сградата и 

право на строеж върху урегулирания поземлен имот. Класификация на общински 

жилища по „Наредба за условията и реда за установяване на жилищни нужди за 

настаняване под наем и продажба на общински жилища“ / НУРУЖНННПОЖ/ . 

Обезщетяване с 5(пет) броя апартаменти  /по процедура за обезщетяване на 

собственици по производства от 1987 г. по ул. „Васил Левски“, ул. „Шейново“, ул. 

„Здравец“, ул. „Бенковски“ за отчуждаване на недвижими имоти по смисъла на 

ЗТСУ/отм./за нуждите на  разширение на Товарна гара-Червен бряг.   

Общински съвет Червен бряг   с поименно   гласуване  с 14  гласа ЗА, 6 против и 

7 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 

№ 1274 

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

в Общински съвет  с вх. № 07-01-179/08.04.2019г. предложение относно  продажба на 

недвижим имот– 18 /осемнадесет/ броя от 36 /тридесет и шест/ апартаменти, които 

следва да бъдат въведени в експлоатация, находящи се в сгради с идентификатори 

80501.805.269.10 и 80501.805.269.11 по КК и КР на гр.Червен бряг, актувани с АОС № 

2199/26.09.2016г. на кмета на община Червен бряг, заедно със съответните идеални 

части от общите части на сградата и право на строеж върху урегулирания поземлен 

имот. Класификация на общински жилища по „Наредба за условията и реда за 

установяване на жилищни нужди за настаняване под наем и продажба на общински 

жилища“ / НУРУЖНННПОЖ/ . Обезщетяване с 5(пет) броя апартаменти  /по 

процедура за обезщетяване на собственици по производства от 1987 г. по ул. „Васил 

Левски“, ул. „Шейново“, ул. „Здравец“, ул. „Бенковски“ за отчуждаване на недвижими 

имоти по смисъла на ЗТСУ/отм./за нуждите на  разширение на Товарна гара-Червен 

бряг, Устно предложение от общински съветник Атанас Атанасов направено  на 

заседанието на Общинския съвет да се отложи обсъждането  на предложението и се 

внесе за следващо заседание  информация от къде ще се осигурят средства за  

разплащане и от къде са разплатени 150 хил.лв за 2019 г., 

Р Е Ш И: 

Отлага  обсъждането на представеното от Кмета на общината  в Общински съвет  с вх. 

№ 07-01-179/08.04.2019г. предложение относно  продажба на недвижим имот– 18 

/осемнадесет/ броя от 36 /тридесет и шест/ апартаменти, които следва да бъдат 

въведени в експлоатация, находящи се в сгради с идентификатори 80501.805.269.10 и 

80501.805.269.11 по КК и КР на гр.Червен бряг, актувани с АОС № 2199/26.09.2016г. на 

кмета на община Червен бряг, заедно със съответните идеални части от общите части 



на сградата и право на строеж върху урегулирания поземлен имот. Класификация на 

общински жилища по „Наредба за условията и реда за установяване на жилищни нужди 

за настаняване под наем и продажба на общински жилища“ / НУРУЖНННПОЖ/ . 

Обезщетяване с 5(пет) броя апартаменти  /по процедура за обезщетяване на 

собственици по производства от 1987 г. по ул. „Васил Левски“, ул. „Шейново“, ул. 

„Здравец“, ул. „Бенковски“ за отчуждаване на недвижими имоти по смисъла на 

ЗТСУ/отм./за нуждите на  разширение на Товарна гара-Червен бряг за следващо 

заседание, като се внесе   информация от къде ще се осигурят средства за  разплащане и 

от къде са разплатени 150 хил.лв за 2019 г. за изграждане на  бл.6, ЖК „Победа“.  

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ  

СЪВЕТ – ЧЕРВЕН БРЯГ:  

         

 

/Петьо Костов/  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЧЕРВЕН БРЯГ 

 

     Препис-извлечение от протокол № 58  

     от заседание на Общински съвет –  

     Червен бряг, проведено на 23.04.2019 г. 

 

Относно:  Точка: Единадесета.  

Устна информация  от Кмета на общината относно  обявеното частично бедствено 

положение в община Червен бряг  

 

Общински съвет Червен бряг   прие 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 1275 

 

Общински съвет Червен бряг на основание  резултата от проведеното гласуване: 

13 гласа  - ЗА приемане на  устна информация относно обявеното частично бедствено 

положение в община Червен бряг , против - 1 и въздържали се - 14 от общо 28 

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

при спазени изискванията на чл.27, ал.3 във връзка с чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА  не  

приема устна информация  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 № 58  

     от заседание на Общински съвет –  

     Червен бряг, проведено на 23.04.2019 г. 

 

Относно:  Точка: Дванадесета.  

Отчет за извършените разходи за командировки от Председателя на общинския 

съвет и Кмета на общината и Справка за изминатите километри на служебните 

автомобили на Община Червен бряг за първо тримесечие на 2019 година. 

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

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

съветниците в Общинския съвет,  прие 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 1276 

 

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

чл.8, ал.4 от Наредбата за командировките в страната, представените от Кмета на 

общината  в Общински съвет  с вх. № 07-01-182/08.04.2019г. Отчет за извършените 

разходи за командировки от Председателя на общинския съвет и Кмета на общината и 

Справка за изминатите километри на служебните автомобили на Община Червен бряг 

за първо тримесечие на 2019 година, предложение от  Комисията по финансово 

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

16.04.2019 г., 
 Р Е Ш И: 

Приема отчет за извършените разходи за командировки от Председателя на 

общинския съвет и Кмета на общината за първо тримесечие на 2019 година, съгласно 

приложението. 

Приема  Справка за изминатите километри на служебните автомобили на 

Община Червен бряг за  първо  тримесечие на 2019 година, съгласно приложението. 

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ  

СЪВЕТ – ЧЕРВЕН БРЯГ:  

         

 

/Петьо Костов/  

 

 

 

 

 

 

 

 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЧЕРВЕН БРЯГ 

 

     Препис-извлечение от протокол № 58  

     от заседание на Общински съвет –  

     Червен бряг, проведено на 23.04.2019 г. 

 

Относно:  Точка: Тринадесета.  

Предложения за награждаване на изявени спортисти и спортни деятели по повод 

17 май - Ден на българския спорт и професионален празник на работещите в 

сферата на спорта. 
 

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 

№ 1277 

 

Общински съвет Червен бряг на основание чл. 49, раздел I А от Наредбата за 

символиката и отличията на Община Червен бряг и във връзка с приетите Правила за 

награждаване на изявени спортисти, спортни клубове и заслужили спортни деятели по 

повод Деня на българския спорт и професионален празник на работещите в сферата на 

спорта – 17 май, представеното  от Кмета на общината с вх.№ 07-01-181/08.04.2019г. 

предложение за награждаване на изявени спортисти и спортни деятели по повод 17 май 

- Ден на българския спорт и професионален празник на работещите в сферата на 

спорта, предложение от Комисията по здравеопазване, младежта и спорта  от   

заседание  проведено на  15.04.2019 г., 

Р Е Ш И: 

По повод Деня на българския спорт и професионален празник на работещите в 

сферата на спорта – 17 май и за значителен принос в популяризирането и 

утвърждаването на авторитета на Община Червен бряг в областта на спорта, 

награждава изявени спортисти, както следва: 

 

За „ВИСОКИ СПОРТНИ РЕЗУЛТАТИ” и призови класирания на 

държавни и международни първенства с отличие и почетна грамота: 

 

МАРТИН ИВАНОВ БЕБОВ – състезател на БК „ЧЕРВЕН БРЯГ”, носител 

на три златни медали в категория +80 кг. от Държавен личен шампионат, 

Държавно лично-отборно първенство-I-ви и II-ри кръг и Купа България; 

ВАСИЛ СТЕФАНОВ СТЕФАНОВ – състезател на БК „ЧЕРВЕН БРЯГ”, 

носител на бронзов медал в категория 81 кг. от Държавно лично-отборно 

първенство и Купа България, провели се в гр. Горна Оряховица; 

ПЕТКО СВЕТОСЛАВОВ СТАМЕНОВ – състезател на СКЛА „СПРИНТ”, 

завоювал следните призови места в състезанията от Държавния спортен 

календар на БФЛА: I място в дисциплината скок височина при момчетата 

под 18 г. на Национален шампионат за момичета и момчета под 18 г. в зала в 

гр. София; 

ЛЪЧЕЗАР ИЛИЕВ ПЕТКОВ – състезател на СКЛА „СПРИНТ”, завоювал 

следните призови места в състезанията от Държавния спортен календар на 



БФЛА: I място в дисциплината скок височина при момчетата под 16 г. на 

Национален шампионат за момичета и момчета под 16 г. в зала в гр. София; 

ГАБРИЕЛ КРАСИМИРОВ МИТОВ – състезател на СКЛА „СПРИНТ”, 

завоювал следните призови места в състезанията от Държавния спортен 

календар на БФЛА: I място в дисциплината скок височина при момчетата 

под 20 год. на Национален шампионат за момичета и момчета под 20 год. в 

гр. София; 

ПАТРИЦИЕ НАЙМАНОВА – състезателка на ШК „МИХАИЛ ТАЛ”, 

носителка на 2 златни медали от Държавни отборни първенства и 2 златни 

медали от Национални индивидуални купи; 

НИКОЛ ЦВЕТОМИРОВА ТОДОРОВА – състезател на ШК „МИХАИЛ 

ТАЛ”, носителка на 2 златни медали от Национална индивидуална купа 

„Виктори“ – гр. Благоевград; 

ИВЕЛИНА КИРИЛОВА САШЕВА – състезател на ШК „МИХАИЛ ТАЛ”, 

носителка на 3 златни медали от Държавно отборно първенство по 

класически шах, ускорен шах и блиц – с. Кранево; 

КАРЛОС МАЙ ХАСАН НАСАР – състезател на СКВТ „СТАРТ”, завоювал 

следните призови места в състезанията от Държавния спортен календар на 

БФВТ: I място в категория 73 кг. на Държавно лично-отборно първенство в 

гр. Сливен; 

ЦВЯТКО ЙОРДАНОВ ЦВЕТКОВ – състезател на СКВТ „СТАРТ”, 

завоювал следните призови места в състезанията от Държавния спортен 

календар на БФВТ: I място в категория 45 кг. на Държавно лично-отборно 

първенство в гр. Сливен; 

МАРТИН ТОДОРОВ ТОШЕВ – състезател на СКВТ „СТАРТ”, завоювал 

следните призови места в състезанията от Държавния спортен календар на 

БФВТ: I място в категория +102 кг. на Държавно лично-отборно първенство 

в гр. Сливен; 

АНГЕЛ ВИКТОРОВ ГЕОРГИЕВ – състезател на СКВТ „СТАРТ”, 

завоювал следните призови места в състезанията от Държавния спортен 

календар на БФВТ: I място в категория +62 кг. на Държавно лично-отборно 

първенство в гр. Сливен; 

ПАВЕЛ ИЛИЯНОВ ХРИСТОВ – състезател на СКВТ „СТАРТ”, завоювал 

следните призови места в състезанията от Държавния спортен календар на 

БФВТ: I място в категория 96 кг. на Държавно лично-отборно първенство в 

гр. Сливен; 

ЕМИЛ МИРОСЛАВОВ ВЕСЕЛОВ – състезател на КЛА „СПАРТАК”, 

завоювал следните призови места в състезанията от Държавния спортен 

календар на БФЛА: I място в дисциплината 1500 метра при момчетата под 16 

г. на Национален шампионат за момичета и момчета под 18 г. в зала в гр. 

София; 

СТИВЪН МЕТОДИЕВ КИРИЛОВ – състезател на КЛА „СПАРТАК”, 

завоювал следните призови места в състезанията от Държавния спортен 

календар на БФЛА: I място в дисциплината 1000 метра при момчетата под 14 

г. на 27-ми Мемориал "Митето" гр. Койнаре и I място в дисциплината 1000 

метра при момчетата под 14 г. на 27-ми традиционен лекоатлетически крос " 

Трети март" гр. Мездра; 

ДЕНИС ЦВЕТАНОВ ГОЛЕМАНСКИ – състезател на КЛА „СПАРТАК”, 

завоювал следните призови места в състезанията от Държавния спортен 

календар на БФЛА: III място в дисциплината 1000 метра при момчетата под 



14 г. на 27-ми Мемориал "Митето" гр. Койнаре и VIII място в дисциплината 

трибой при момчетата под 14 г. на Национален шампионат за момичета и 

момчета под 14 год. в зала в гр. София; 

ПЕТЯ ПЕТЬОВА СЕМКОВСКА – състезател на КЛА „СПАРТАК”, 

завоювала следните призови места в състезанията от Държавния спортен 

календар на БФЛА: III място в дисциплината 600 метра при момичетата под 

14 г. на Крос "Ивайло" гр. Велико Търново и III място в дисциплината 800 

метра при момчетата под 14 г. на 27-ми традиционен лекоатлетически крос " 

Трети март" гр. Мездра; 

ВОЛЕЙБОЛЕН КЛУБ „ЛОКОМОТИВ” гр. Червен бряг, мъжки отбор за 

спечелено трето място на финал на Държавно първенство по волейбол – „А“ 

Национална волейболна група, провело се в гр. Етрополе. 

 

 

За „СПОРТЕН ДЕЯТЕЛ” с отличие и почетна грамота: 

 

МИРОСЛАВ ВАЛЕНТИНОВ МИЛЕВ – председател на УС на ВК 

„Локомотив” гр. Червен бряг и треньор на мъжкия отбор, за принос в 

развитието на волейбола в гр. Червен бряг. 

РОСИЦА ВАСИЛЕВА СТОЯНОВА – треньор във ВК „Локомотив“ и 

помощник треньор на мъжкия отбор, за принос в развитието на волейбола в 

гр. Червен бряг. 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ  

СЪВЕТ – ЧЕРВЕН БРЯГ:  

         

 

/Петьо Костов/  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЧЕРВЕН БРЯГ 

 

     Препис-извлечение от протокол № 58  

     от заседание на Общински съвет –  

     Червен бряг, проведено на 23.04.2019 г. 

 

Относно:  Точка: Четиринадесета.  

Отчет за предоставяне на социалните услуги в община Червен бряг  за периода 

01.01.2018 г- 31.12.2018 г. 
 

Общински съвет Червен бряг   с явно   гласуване  с 26  гласа ЗА, без против и 1 

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

съветниците в Общинския съвет,  прие 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 1278 

 

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

изпълнение на приетия план за заседанията на Общинския съвет през 2019 г., съгласно 

решение № 1152/31.01.2019г. и представения от Кмета на общината  в Общински съвет  

с вх. № 07-01-157/03.04.2019г. отчет за предоставяне на социалните услуги в община 

Червен бряг  за периода 01.01.2018 г- 31.12.2018 г., предложение от  Комисията по 

социална политика, трудова заетост и етнодемографски въпроси от заседание, 

проведено на 15.04.2019 г., 

Р Е Ш И: 

Приема Отчет за предоставяне на социалните услуги 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 № 58  

     от заседание на Общински съвет –  

     Червен бряг, проведено на 23.04.2019 г. 

 

Относно:  Точка: Петнадесета.  

Предложение относно отпускане финансова помощ на граждани.  

 

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

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

съветниците в Общинския съвет,  прие 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 1279 

 

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

на общината с вх. № 07-01-180/08.04.2019 г.  относно отпускане на  еднократна 

финансова помощ на граждани и съгласно утвърдени с  решение № 71 /29.01.2016 г. 

Критерии  за отпускане на еднократна финансова помощ на граждани от община 

Червен бряг, предложение от Комисията по здравеопазване, младежта и спорта  и 

Комисията по социална политика, трудова заетост и етнодемографски въпроси  от   

заседание  проведено на  15.04.2019 г., 

Р Е Ш И: 

1.Да се отпусне финансова помощ в размер на 100лв. на Л. Н. С. от с. Ракита, 

ул. „…, на основание по раздел III  от Критериите за отпускане на еднократна 

финансова помощ. 

         2.Да    се отпусне финансова помощ  в размер на 150 лв.на А. А. О.  от с.Бресте, 

ул. „…. 

3. Да се отпусне  финансова помощ в размер на 300лв. на Б. М. К.  от гр.Койнаре, 

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

финансова помощ.  

         4. Да се отпусне  финансова помощ в размер на 400лв. на  Т. Д. П.  от гр.Червен 

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

еднократна финансова помощ. 

      5. Да   се отпусне  финансова помощ  в размер на 200 лв.на Е. Б. И.  от 

гр.Койнаре, ул. „…. 

 6. Да   се отпусне  финансова помощ  в размер на 200лв.на  Т. В. Л.  от  

с.Реселец, ул. „… 

  7. Да се отпусне  финансова помощ в размер на 100 лв. на  А. И. Т.от гр.Червен 

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

еднократна финансова помощ. 

      8. Да се отпусне финансова помощ в размер на 500лв. на И.К. К. от с.Реселец, ул. 

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

финансова помощ. 

  9. Да не се отпуска  финансова помощ на  Г. И. Г. 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. 



      10. Да  се отпусне  финансова помощ в размер на 300лв.  на М.Р. Б. от с.Рупци, 

ул. „…, на основание по раздел III от Критериите  за отпускане на еднократна 

финансова помощ. 

 11. Да  се отпусне финансова помощ в размер на 200лв.  на  Й. К. П. от  

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

на еднократна финансова помощ. 

  12. Да  се отпусне  финансова помощ  в размер на 200лв.на  Р. С. К. от 

гр.Койнаре, ул. „….. 

      13. Да се отпусне финансова помощ в размер на 500лв. на И. К. В.от гр.Червен 

бряг, 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 на 300лв.на  С. К. А. от  гр. 

Червен бряг, ,Ул……. 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ  

СЪВЕТ – ЧЕРВЕН БРЯГ:  

         

 

/Петьо Костов/  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЧЕРВЕН БРЯГ 

 

     Препис-извлечение от протокол № 58  

     от заседание на Общински съвет –  

     Червен бряг, проведено на 23.04.2019 г. 

 

Относно:  Точка: Шестнадесета.  

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  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 

№ 1280 

 

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  15.04.2019 г., 

  Р Е Ш И: 

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

69/02.04.2019 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 № 58  

     от заседание на Общински съвет –  

     Червен бряг, проведено на 23.04.2019 г. 

 

Относно:  Точка: Седемнадесета.  

Предложение относно отдаване под наем на общински недвижим имот, 

представляващ сграда/обществена тоалетна/ в градска градина с площ 55 кв.м., 

находяща се в кв. 120, парцел І по плана на гр. Червен бряг. 

 

Общински съвет Червен бряг   с поименно   гласуване  с 20  гласа ЗА, 3 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 

№ 1281 
 

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

връзка с 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. № 07-01-153/02.04.2019г. предложение 

относно отдаване под наем на общински недвижим имот, представляващ 

сграда/обществена тоалетна/ в градска градина с площ 55 кв.м., находяща се в кв. 120, 

парцел І по плана на гр. Червен бряг, предложение от  Комисията по финансово 

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

16.04.2019 г., 
 

Р Е Ш И: 

 

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

отдаване под наем на общински недвижим имот, представляващ сграда / обществена 

тоалетна / в градска градина с площ 55 кв. м., находяща се в кв. 120, парцел І по плана 

на  гр. Червен бряг, за срок от 5 години. 

   Определя начална тръжна месечна цена не по-малка от 165,00 /сто шестдесет и пет/ 

лева на месец без ДДС, съгласно приложение  № 7 към Раздел XI, т. IV ,,Базисни 

наемни цени за търговски обект на месец‘‘ и приложение  № 7 към Раздел ХІ, т. 2 от 

,,Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на 

услуги на територията на община Червен бряг‘‘ , депозит за участие 330,00 /триста 

и тридесет/ лева.  

ІІ. Определя такса ползване /обществена тоалетна/ в размер на 0,50 /нула лева и 

петдесет стотинки /лв. 

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

състав от 7 /седем/ членове, 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 ,1/един/    

представител от отдел „ОбС и СД“. 

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

и провеждането на процедурите по отдаване под наем и сключване на договор със 

спечелилия участник. 

 



V.  В изпълнение на т.ІІІ  с явно гласуване с 22 гласа ЗА, 1 против и без въздържали  се 

от общо 23 гласували общински съветници при общ брой 29 на съветниците в 

Общинския съвет, определя за участие в комисията Радко Стефанов Георгиев, Атанас 

Цветанов Атанасов и Красимир Алеков Евтимов,  за резервни членове Петя 

Владимирова Димитрова, Николай Петров Димитров и Петко Ивайлов Петков. 

 

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ  

СЪВЕТ – ЧЕРВЕН БРЯГ:  

         

 

/Петьо Костов/  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЧЕРВЕН БРЯГ 

 

     Препис-извлечение от протокол № 58  

     от заседание на Общински съвет –  

     Червен бряг, проведено на 23.04.2019 г. 

 

Относно:  Точка: Осемнадесета.  

Предложение относно  учредяване на безвъзмездно право на ползване върху обект, 

частна общинска собственост представляващ част от сграда, находяща се в гр. 

Червен бряг, ул. ,,Хан Кубрат‘‘ № 18 а , съгласно АОС № 2093/28.07.2016 год. 

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 

№ 1282 
 

Общински съвет Червен бряг на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 39, 

ал. 4 от ЗОС,  представеното от Кмета на общината  в Общински съвет  с вх. № 07-01-

173/05.04.2019г. предложение относно  учредяване на безвъзмездно право на ползване 

върху обект, частна общинска собственост представляващ част от сграда, находяща се в 

гр. Червен бряг, ул. ,,Хан Кубрат‘‘ № 18 а, съгласно АОС № 2093/28.07.2016 год., 

предложение от  Комисията по финансово стопанска политика, бюджет и общинска 

собственост от заседание, проведено на 16.04.2019 г., 

Р Е Ш И: 

    I. Дава съгласие да се учреди безвъзмездно право на ползване без търг или конкурс, 

върху обект, частна общинска собственост представляващ част от сграда, находяща се в 

гр. Червен бряг, ул. ,,Хан Кубрат‘‘ № 18 а , съгласно АОС № 2093/28.07.2016 год. за 

срок от 10 години. 

    II. Възлага изпълнението на настоящето решение на Кмета на Община Червен бряг, 

чрез сключване на договор за учредяване на безвъзмездно право на ползване с директор 

на дирекция ,,Социално Подпомагане‘‘ – гр. Червен бряг. 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ  

СЪВЕТ – ЧЕРВЕН БРЯГ:  

         

 

/Петьо Костов/  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЧЕРВЕН БРЯГ 

 

     Препис-извлечение от протокол № 58  

     от заседание на Общински съвет –  

     Червен бряг, проведено на 23.04.2019 г. 

 

Относно:  Точка: Деветнадесета.  

Предложение относно  намаляване началната тръжна продажна цена на недвижим 

имот УПИ VI - 155, кв. 16 представляващ дворно място от 4340 кв.м., заедно с 

построените в него сгради, състояща се от: Сграда със застроена площ от 740 

кв.м., на един етаж. Съдържа 3 броя мази, 7 броя стаи, 3 броя канцеларии и 1 брой 

салон. Външна тоалетна със застроена площ 48 кв.м., масивна. Предназначение: 

,,За хотел‘‘. Конструкция на сградата – масивна. Година на построяване 1924 год., 

съгласно АОС № 2405/28.01.2019 г. 

 

Общински съвет Червен бряг   прие 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 1283 
 

Общински съвет Червен бряг на основание резултата от проведеното гласуване: 

14 гласа „ЗА“  приемане  на предложение относно  намаляване началната тръжна 

продажна цена на недвижим имот УПИ VI - 155, кв. 16 представляващ дворно място от 

4340 кв.м., заедно с построените в него сгради, състояща се от: Сграда със застроена 

площ от 740 кв.м., на един етаж. Съдържа 3 броя мази, 7 броя стаи, 3 броя канцеларии и 

1 брой салон. Външна тоалетна със застроена площ 48 кв.м., масивна. Предназначение: 

,,За хотел‘‘. Конструкция на сградата – масивна. Година на построяване 1924 год., 

съгласно АОС № 2405/28.01.2019 г., без против и 11  въздържали се от общо 25  

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

спазени изискванията на  чл.27, ал.4 и 5 във връзка с чл.21, ал.1,т.8 от ЗМСМА, не 

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

171/05.04.2019г. предложение относно  намаляване началната тръжна продажна цена на 

недвижим имот УПИ VI - 155, кв. 16 представляващ дворно място от 4340 кв.м., заедно с 

построените в него сгради, състояща се от: Сграда със застроена площ от 740 кв.м., на 

един етаж. Съдържа 3 броя мази, 7 броя стаи, 3 броя канцеларии и 1 брой салон. Външна 

тоалетна със застроена площ 48 кв.м., масивна. Предназначение: ,,За хотел‘‘. 

Конструкция на сградата – масивна. Година на построяване 1924 год., съгласно АОС № 

2405/28.01.2019 г. 

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ  

СЪВЕТ – ЧЕРВЕН БРЯГ:  

         

 

/Петьо Костов/  

 

 

 

 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЧЕРВЕН БРЯГ 

 

     Препис-извлечение от протокол № 58  

     от заседание на Общински съвет –  

     Червен бряг, проведено на 23.04.2019 г. 

 

Относно:  Точка: Двадесета.  

Предложение относно  отдаване под наем на общински недвижим имот, 

представляващо площадка за поставяне на павилион с площ 16.80 кв.м. в с. 

Горник за срок от 5 години. 

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 

№ 1284 

 

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

връзка с 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. № 07-01-169/05.04.2019г. предложение относно  

отдаване под наем на общински недвижим имот, представляващо площадка за 

поставяне на павилион с площ 16.80 кв.м. в с. Горник за срок от 5 години; Предложение 

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

заседание, проведено на 16.04.2019 г.,   

 

Р Е Ш И: 
 

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

НРПУРОИ за отдаване под наем на общински недвижим имот, чрез предварително 

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

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

общински недвижим имот, представляващо площадка  за поставяне на павилион с площ 

16.80 кв.м. , находяща се в кв. 68, парцел VІІ по плана на с. Горник за срок от 5 години. 

Определя начална тръжна месечна наемна цена не по - ниска от 59,00 /петдесет и 

девет/ лева без ДДС, съгласно приложение № 7 към Раздел XI, т. VІІ, т. 7 от ,,Наредба 

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

територията на община Червен бряг ‘‘ и депозит за участие 120,00 /сто и двадесет 

лева/. 

ІІ. Комисия в състав от 7 /седем/ члена, от които председател, правоспособен 

юрист, 3/трима/ общински съветника, Кмет на кметство с. Горник и 1 /един/ 

представител на отдел ОбС и СД 

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

представител на отдел ОбС и СД и 3/трима/ резервни члена на Кмета на населеното 

място. 

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

подготовката и провеждане на процедурите по отдаване под наем. 

ІV.В изпълнение на т. 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 Атанас Цветанов 

Атанасов, Радко Стефанов Георгиев и Цветомил Симеонов Кръстев,  за резервни 

членове Николай Петров Димитров, Петко Ивайлов Петков и Явор Владимиров 



Бакърджиев; и Петя Владимирова Димитрова, Николай Георгиев Мишовски  и 

Десислав Василев Иванов за резервни  членове за кмета на населеното място  

 

V. Общински съвет  Червен бряг с явно гласуване, с 24 гласа ЗА, без против и 

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

съветниците  в Общинския съвет,  във връзка с устно предложение направено от  

общински съветник Атанас Атанасов: В комисиите за отдаване под наем  на имоти 

общинска собственост да участват трима общински съветници, 1 резервен и 1 резервен 

за кмет на населеното място,  

Р Е Ш И: 

В комисиите за отдаване под наем  на имоти общинска собственост да участват 

трима общински съветници, 1 резервен и 1 резервен за кмет на населеното място 

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ  

СЪВЕТ – ЧЕРВЕН БРЯГ:  

         

 

/Петьо Костов/  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЧЕРВЕН БРЯГ 

 

     Препис-извлечение от протокол № 58  

     от заседание на Общински съвет –  

     Червен бряг, проведено на 23.04.2019 г. 

 

Относно:  Точка: Двадесет и първа.  

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

от ЗУТ и отдаване под наем на площадка за поставяне на автомат за топли 

напитки в с. Рупци. 

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 

№ 1285 

 

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. № 07-01-162/05.04.2019г. 

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

ЗУТ и отдаване под наем на площадка за поставяне на автомат за топли напитки в с. 

Рупци; Предложение от  Комисията по финансово стопанска политика, бюджет и 

общинска собственост от  заседание, проведено на 16.04.2019 г.  и предложение от 

Комисията по устройство на територията, благоустрояване, комунални дейности и  

екология от заседание проведено на 17.04.2019г. 

 

Р Е Ш И: 

 

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

автомат за топли напитки, находящ се в с. Рупци, като преместваеми обекти по чл. 56 

от ЗУТ, съгласувана от Главен архитект на община Червен бряг, с Площадка № 5, 

находяща се на ул. „Георги Димитров“ № 53 /до ОУ „Христо Ботев“. 

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

от НРПУРОИ за отдаване под наем на общински недвижим имот, представляващ 

площадка № 5  за поставяне на автомат за топли напитки, находяща се  в с. Рупци, ул. 

„Г. Димитров“ № 53 / до ОУ „Христо Ботев“, за срок от 5 години. 

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. Рупци 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. ІV  с явно гласуване с 24 гласа ЗА, без против и без 

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

съветниците в Общинския съвет, определя за участие в комисията Атанас Цветанов 

Атанасов, Радко Стефанов Георгиев и Цветомил Симеонов Кръстев,  за резервни 

членове Николай Петров Димитров, Петко Ивайлов Петков и Явор Владимиров 

Бакърджиев; и Петя Владимирова Димитрова, Николай Георгиев Мишовски  и 

Десислав Василев Иванов за резервни  членове за кмета на населеното място  

 

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ  

СЪВЕТ – ЧЕРВЕН БРЯГ:  

         

 

/Петьо Костов/  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЧЕРВЕН БРЯГ 

 

     Препис-извлечение от протокол № 58  

     от заседание на Общински съвет –  

     Червен бряг, проведено на 23.04.2019 г. 

 

Относно:  Точка: Двадесет и втора.  

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 ІІ зона, гр. Червен бряг. 

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

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

съветниците в Общинския съвет,  прие 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 1286 

 

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. № 07-01-161/05.04.2019г. 

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 ІІ 

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

бюджет и общинска собственост от  заседание, проведено на 16.04.2019 г. и 

предложение от Комисията по устройство на територията, благоустрояване, комунални 

дейности и  екология от заседание проведено на 17.04.2019г.,   

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 ІІ зона, гр. Червен бряг, като преместваеми 

обекти по чл. 56 от ЗУТ, съгласувана от Главен архитект на община Червен бряг, както 

следва: 

 

1. Площадка № 60, находяща се на ул. „Дойран“ № 15, бл. 1/76; 

2. Площадка № 61, находяща се на ул. „Иван Вазов“ № 22, бл. 1/96; 

 

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 ІІ зона, гр. Червен 

бряг, за срок от 5 години, за следните площадки: 

 Площадка № 60, находяща се на ул. „Дойран“ № 15, бл. 1/76; 

 Площадка № 61, находяща се на ул. „Иван Вазов“ № 22, бл. 1/96; 

 

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 9 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, 2 /двама/ представители на отдел ОбС и СД. 

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

представител на отдел ОбС и СД. 

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 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 Атанас Цветанов 

Атанасов, Радко Стефанов Георгиев и Цветомил Симеонов Кръстев,  за резервни 

членове Николай Петров Димитров, Петко Ивайлов Петков и Явор Владимиров 

Бакърджиев. 

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ  

СЪВЕТ – ЧЕРВЕН БРЯГ:  

         

 

/Петьо Костов/  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЧЕРВЕН БРЯГ 

 

     Препис-извлечение от протокол № 58  

     от заседание на Общински съвет –  

     Червен бряг, проведено на 23.04.2019 г. 

 

Относно:  Точка: Двадесет и трета.  

Предложение относно  отдаване под наем на площадка за поставяне на автомат за 

топли напитки в с. Горник. 

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 

№ 1287 

 

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. № 07-01-160/05.04.2019г. 

предложение относно  отдаване под наем на площадка за поставяне на автомат за топли 

напитки в с. Горник ; Предложение от  Комисията по финансово стопанска политика, 

бюджет и общинска собственост от  заседание, проведено на 16.04.2019 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 недвижим имоти, представляващ 

площадка № 3 /до кафе –аперитив „Красимир Зафиров“/ за поставяне на автомат за 

топли напитки, находяща се  в с. Горник, за срок от 5 години. 

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. 

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

състав, както следва: 

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

3/трима/ общински съветника, Кмета на кметство с. Горник и 1 /един/ представител 

на отдел ОбС и СД. 

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

представител на отдел ОбС и СД и 3/трима/ резервни члена на Кмета на населеното 

място. 

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

подготовката и провеждането на процедурите по отдаване под наем и сключване на 

договори със спечелилите участници. 

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

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

съветниците в Общинския съвет, определя за участие в комисията Атанас Цветанов 

Атанасов, Радко Стефанов Георгиев и Цветомил Симеонов Кръстев,  за резервни 



членове Николай Петров Димитров, Петко Ивайлов Петков и Явор Владимиров 

Бакърджиев; и Петя Владимирова Димитрова, Николай Георгиев Мишовски  и 

Десислав Василев Иванов за резервни  членове за кмета на населеното място  

 

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ  

СЪВЕТ – ЧЕРВЕН БРЯГ:  

         

 

/Петьо Костов/  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЧЕРВЕН БРЯГ 

 

     Препис-извлечение от протокол № 58  

     от заседание на Общински съвет –  

     Червен бряг, проведено на 23.04.2019 г. 

 

Относно:  Точка: Двадесет и четвърта.  

Предложение относно разрешаване изработване  на Проект за изменение  на 

Подробен устройствен план- План за регулация /ПУП-ПР/ в обхват УПИ V-699, 

VІ-698, VІІІ-987, ІХ-682, ХІІ-681, ХІІІ-680 и ХІV-680, кв.60 по Регулационния и 

кадастрален план на с. Радомирци, общ. Червен бряг и във връзка с 

необходимостта от спешно подсигуряване на пътен и пешеходен  достъп до 

определени имоти в кв.60, УПИ ХІV-680, УПИ ХІІІ-680 по плана на с. Радомирци. 

Разработката се инициира от Община Червен бряг, като собственик на 

съществуваща глуха улица/тупик/ в рамките на УПИ ІХ-682 и ХІІ-681, и 

собствениците на засегнатите  имоти. 

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 

№ 1288 

 

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  и  представеното от 

Кмета на общината  в Общински съвет  с вх. № 07-01-174/05.04.2019г. предложение 

относно разрешаване изработване  на Проект за изменение  на Подробен устройствен 

план- План за регулация /ПУП-ПР/ в обхват УПИ V-699, VІ-698, VІІІ-987, ІХ-682, ХІІ-

681, ХІІІ-680 и ХІV-680, кв.60 по Регулационния и кадастрален план на с. Радомирци, 

общ. Червен бряг и във връзка с необходимостта от спешно подсигуряване на пътен и 

пешеходен  достъп до определени имоти в кв.60, УПИ ХІV-680, УПИ ХІІІ-680 по плана 

на с. Радомирци. Разработката се инициира от Община Червен бряг, като собственик на 

съществуваща глуха улица/тупик/ в рамките на УПИ ІХ-682 и ХІІ-681, и собствениците 

на засегнатите  имоти, предложение от Комисията по устройство на територията, 

благоустрояване, комунални дейности и екология от заседание, проведено на 

17.04.2019 г., 

Р Е Ш И: 

         І.    Общински съвет разрешава  изработване на Проект за Изменение на Подробен 

устройствен план- План за регулация / ПУП-ПР / в обхват УПИ V-699, VІ-698, VІІІ-987, 

ІХ-682,ХІІ681,ХІІІ-680 и ХІV-680, кв.60 по Регулационния и кадастрален план на с. 

Радомирци,общ. Червен бряг. 

         ІІ.     Общински съвет одобрява Заданието по чл125, ал.1 от ЗУТ за изработване на 

Изменение на ПУП-ПРЗ на кв.60,с.Радомирци,общ.Червен бряг.         

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

извърши необходимите правни и фактически действия, съгласно разпоредбите на 

ЗУТ,свързани с изпълнението на настоящето решение. 

    

 

 



    ІV.   След влизане в сила на Изменение на ПУП-ПРЗ за новообразуваната Задънена 

улица- тупик и преминаване на границите на имотите по имотните такива, улицата да 

се актува , като публична общинска собственост и заедно  с направените процедури по 

отчуждаването на части от частните имоти , отново да се внесе в Общински съвет за 

одобряване .  

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ  

СЪВЕТ – ЧЕРВЕН БРЯГ:  

         

 

/Петьо Костов/  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЧЕРВЕН БРЯГ 

 

     Препис-извлечение от протокол № 58  

     от заседание на Общински съвет –  

     Червен бряг, проведено на 23.04.2019 г. 

 

Относно:  Точка: Двадесет и пета.  

Предложение относно  предоставяне под наем, чрез публичен търг с тайно 

наддаване на имоти общинска собственост находящи се в с. Сухаче. 

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 

№ 1289 

 

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

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

Общински съвет  с вх. № 07-01-178/08.04.2019г. и № 07-01-178(1)/08.04.2019г. 

предложение относно  предоставяне под наем, чрез публичен търг с тайно наддаване на 

имоти общинска собственост находящи се в с. Сухаче ; Предложение от  Комисията по 

финансово стопанска политика, бюджет и общинска собственост от  заседание, 

проведено на 16.04.2019 г.   
Р Е Ш И: 

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

чрез предварително представяне ден преди търга на заявленията от участниците в 

деловодството на Община Червен бряг/ЦУИГ/ и необходимите документи в деня 

на търга, пред тръжната комисия за отдаване под наем на имоти частна общинска 

собственост, находящи се в с. Сухаче, за срок 10 /десет/ години, както следва: 

1.1. УПИ І с площ 825 кв. м., находящ се в кв. 69. 

Определя начална тръжна  наемна цена не по - ниска от 49,50/четиридесет и девет 

лева и петдесет стотинки/лева, съгласно приложение № 7 към Раздел XI, т. VІІІ, т. 7 – 

„Начална годишна базисна наемна цена за създаване и отглеждане на трайни 

насаждения – лозови насаждения, овощни насаждения) от Наредба за определянето и 

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

Червен бряг и депозит за участие 120,00/сто и двадесет/лева. 

1.2. УПИ V с площ 1300 кв. м., находящ се в кв. 69. 

Определя начална тръжна наемна цена не по - ниска от 78,00/седемдесет и 

осем/лева, съгласно приложение № 7 към Раздел XI, т. VІІІ, т. 7 – „Начална годишна 

базисна наемна цена за създаване и отглеждане на трайни насаждения – лозови 

насаждения, овощни насаждения) от Наредба за определянето и администрирането на 

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

участие 187,00/сто осемдесет и седем/лева. 

2. Временно земята се предоставя за земеделски нужди. 

3. При депозирано в деловодството на Община Червен бряг инвестиционно 

намерение за закупуване на някои от имотите по т.1, договорът за наем по отношение 

на заявеният / те имот / и се прекратява след провеждане на процедура за разпореждане 

със съответните имоти, като наемателя е длъжен да освободи имота/ите в 10 - дневен 

срок, след прибиране на реколтата.  



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

състав от 7/седем/ члена, както следва: 

4.1. Председател, правоспособен юрист, 3/трима/общински съветника, определени 

от Общински съвет – Червен бряг, Кмета на населеното място и представител на отдел 

Общинска собственост и стопански дейности  

4.2. Определя резервни членове: 3/трима/ общински съветника, правоспособен 

юрист, 3/трима/резервни членове на Кмета на населеното място и представител на 

отдел Общинска собственост и стопански дейности. 

5. Възлага на Кмета на Община Червен бряг цялостната организация и подготовка 

по провеждане на процедурата и сключване на договор със спечелилия участник. 

6.В изпълнение на т. 4  с явно гласуване с 21 гласа ЗА, без против и без въздържали  

се от общо 21 гласували общински съветници при общ брой 29 на съветниците в 

Общинския съвет, определя за участие в комисията Атанас Цветанов Атанасов, Радко 

Стефанов Георгиев и Цветомил Симеонов Кръстев,  за резервни членове Николай 

Петров Димитров, Петко Ивайлов Петков и Явор Владимиров Бакърджиев; Петя 

Владимирова Димитрова, Николай Георгиев Мишовски  и Десислав Василев Иванов за 

резервни  членове за кмета на населеното място  

 

 

 

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ  

СЪВЕТ – ЧЕРВЕН БРЯГ:  

         

 

/Петьо Костов/  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЧЕРВЕН БРЯГ 

 

     Препис-извлечение от протокол № 58  

     от заседание на Общински съвет –  

     Червен бряг, проведено на 23.04.2019 г. 

 

Относно:  Точка: Двадесет и шеста.  

Предложение относно  приемане на пазарна оценка и продажба на УПИ парцел ІІ-

124, кв.14 с площ 1260 кв.м., по ПРЗ на с. Девенци, община Червен бряг съгласно 

АОС № 1484/10.01.2008 г. с признато право на собственост на изградените в 

парцела сгради по давност и наследство съгласно нотариален акт №41, том.ІІІ, 

рег. № 2350 дело 322 от 05.07.2018 г. вписан в служба  по вписванията с вх. № 1320 

от 05.07.2018г. при РС –Червен бряг. 

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 

№ 1290 

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

ал. 4 от ЗОС, чл. 66 от Закон за собствеността, чл. 47, ал. 1 и чл. от НРПУРОИ, с 

Нотариален акт № 41, том III, рег. № 2350 дело 322 от 05.07.2018 г. вписан в служба по 

вписванията с вх. № 1320 от 05.07.2018 г. при РС- Червен бряг с които е признато право 

на собственост на следните физическите лица: Е. И. А., М. Т. А., А. Т. М., А.Т. М. за 

сградите изградени в УПИ парцел II-124, кв. 14 с площ 1260 кв. м., по ПРЗ на с. 

Девенци, Община Червен бряг, представеното от Кмета на общината  в Общински 

съвет  с вх. № 07-01-177/08.04.2019г. предложение относно  приемане на пазарна 

оценка и продажба на УПИ парцел ІІ-124, кв.14 с площ 1260 кв.м., по ПРЗ на с. 

Девенци, община Червен бряг съгласно АОС № 1484/10.01.2008 г. с признато право на 

собственост на изградените в парцела сгради по давност и наследство съгласно 

нотариален акт №.., том.ІІІ, рег. № .. дело …от 05.07.2018 г. вписан в служба  по 

вписванията с вх. № … от 05.07… при РС –Червен бряг ; Предложение от  Комисията 

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

проведено на 16.04.2019 г.,   
Р Е Ш И: 

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

собственост в Община Червен бряг за 2019 година в раздел III, буква в ‘‘Продажба на 

имоти с отстъпено право на строеж‘‘, т. 1 - Продажба на УПИ парцел II-124, кв. 14 с 

площ 1260 кв. м., по ПРЗ на с. Девенци, Община Червен бряг. 

II. Дава съгласие да бъде извършена продажба на УПИ парцел II-124, кв. 14 с площ 

1260 кв. м., по ПРЗ на с. Девенци, Община Червен бряг съгласно АОС № 

1484/10.01.2008 г. с признато право на собственост  на изградените в парцела сгради по 

давност и наследство съгласно Нотариален акт № .., том III, рег. № .. дело .. от 05.07.2.. 

г. вписан в служба по вписванията с вх. № .. от 05.07…г. при РС- Червен бряг, с които е 

признато право на собственост на следните физически лица: Е. И. А. с 5/8 ид. ч., М. Т. 

А.в с 1/8 ид. ч, А.а Т. М. с 1/8 ид. ч., А. Т. М. с 1/8 ид. ч. 

III. Приема пазарна оценка  за продажба на УПИ парцел II-124, кв. 14 с площ 1260 кв. 

м., по ПРЗ на с. Девенци, Община Червен бряг, в размер на 3300.00 лева /три хиляди и 

триста / без ДДС и депозит за участие в размер на 330.00 /триста и тридесет/ лева, без 

провеждането на търг или конкурс съгласно чл. 47, ал. 1 от НРПУРОИ. 



IV. Възлага на Кмета на Община Червен, да подпише договор за покупко -  продажба  

на УПИ парцел II-124, кв. 14 с площ 1260 кв. м., по ПРЗ на с. Девенци, Община Червен 

бряг от физически лица с право на собственост, съгласно Нотариален акт № .., том III, 

рег. № .. дело .. от 05.07.2.. г. вписан в служба по вписванията с вх. № .. от 05.07.. при 

РС- Червен бряг, а именно с Е. И. А. с 5/8 ид.ч., М. Т. А. с 1/8 ид.ч, А. Т. М.. с 1/8 ид.ч., 

А.Т. М. с 1/8 ид.ч. 

 

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ  

СЪВЕТ – ЧЕРВЕН БРЯГ:  

         

 

/Петьо Костов/  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЧЕРВЕН БРЯГ 

 

     Препис-извлечение от протокол № 58  

     от заседание на Общински съвет –  

     Червен бряг, проведено на 23.04.2019 г. 

 

Относно:  Точка: Двадесет и седма.  

Предложение относно  приемане на Наредба за управление на отпадъците на 

територията на община Червен бряг. 

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

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

съветниците в Общинския съвет,  прие 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 1291 

 

Общински съвет Червен бряг на основание чл.22, ал.1 от Закона за управление 

на отпадъците, чл. 21,  ал.2 от ЗМСМА, представеното от Кмета на общината  в 

Общински съвет  с вх. № 07-01-86/05.03.2019г. предложение относно  приемане на 

Наредба за управление на отпадъците на територията на община Червен бряг, чл.8 и 

чл.11, ал.3 от ЗНА и при спазване изискванията на чл. 26 и 28 от Закона за 

нормативните актове, чл. 75, 76, 77 и 79    от Административно-процесуалния кодекс, 

Предложения от всички постоянни комисии при Общински съвет Червен бряг на 

заседания, проведени на 18, 19 и 20 март 2019 г., 

Р Е Ш И: 

1.Отменя досега действащата Наредба за управление на дейностите по 

отпадъците на територията на община Червен бряг, приета с решение № 

111/30.06.2004г. и изменена с решение № 633/29.09.2006г. 

2.Приема Наредба за управление на отпадъците на територията на община 

Червен бряг, съгласно  приложението. 

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ  

СЪВЕТ – ЧЕРВЕН БРЯГ:  

         

 

/Петьо Костов/  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЧЕРВЕН БРЯГ 

 

     Препис-извлечение от протокол № 58  

     от заседание на Общински съвет –  

     Червен бряг, проведено на 23.04.2019 г. 

 

Относно:  Точка: Двадесет и осма.  

Предложение относно  Проект на Наредба за изменение и допълнение на 

Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на 

услуги на територията на община Червен бряг, приета с решение № 201/25.04.2016 

г. и изм. с решение № 1073/23.10.2018 г.-приложение № 7 към Раздел XI на 

Общински съвет Червен бряг. 

Общински съвет Червен бряг прие 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 1292 

 

 

Общински съвет Червен бряг на основание резултата от проведеното гласуване: 

11 гласа „ЗА“  приемане  на предложение относно изменение и допълнение на  

Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на 

територията на община Червен бряг,  8 против и 5  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.7 от ЗМСМА, не 

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

102/08.03.2019г. предложение относно  Проект на Наредба за изменение и допълнение 

на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги 

на територията на община Червен бряг, приета с решение № 201/25.04.2016 г. и изм. с 

решение № 1073/23.10.2018 г.-приложение № 7 към Раздел XI на Общински съвет 

Червен бряг. 

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ  

СЪВЕТ – ЧЕРВЕН БРЯГ:  

         

 

/Петьо Костов/  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЧЕРВЕН БРЯГ 

 

     Препис-извлечение от протокол № 58  

     от заседание на Общински съвет –  

     Червен бряг, проведено на 23.04.2019 г. 

 

Относно:  Точка: Двадесет и девета.  

Предложение относно  изменение на Правилника за организацията и дейността на 

Общинския съвет, неговие комисии и взаимодействието му с общинска 

администрация. 

Общински съвет Червен бряг  прие 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 1293 

 

Общински съвет Червен бряг на основание резултата от проведеното гласуване: 

9 гласа „ЗА“  приемане  на предложение относно  изменение на Правилника за 

организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието 

му с общинска администрация,  6 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.3  във връзка с чл.21, ал.3, от ЗМСМА, не приема 

представеното от  общински съветник  Петко Петков в Общински съвет  с вх. № 06-01-

18/06.03.2019г. предложение относно  изменение на Правилника за организацията и 

дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска 

администрация. 

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ  

СЪВЕТ – ЧЕРВЕН БРЯГ:  

         

 

/Петьо Костов/  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЧЕРВЕН БРЯГ 

 

     Препис-извлечение от протокол № 58  

     от заседание на Общински съвет –  

     Червен бряг, проведено на 23.04.2019 г. 

 

Относно:  Точка: Тридесета.  

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 

№ 1294 

 

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

процедура за отдаване под наем,  6 против и 9  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-

146/01.04.2019г. 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 № 58  

     от заседание на Общински съвет –  

     Червен бряг, проведено на 23.04.2019 г. 

 

Относно:  Точка: Тридесет и първа.  

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. 

Общински съвет Червен бряг  прие 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 1295 

Общински съвет Червен бряг на основание резултата от проведеното гласуване: 

13 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.,  8 против и 6  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-

147/01.04.2019г. 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, 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. 

 

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ  

СЪВЕТ – ЧЕРВЕН БРЯГ:  

         

 

/Петьо Костов/  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЧЕРВЕН БРЯГ 

 

     Препис-извлечение от протокол № 58  

     от заседание на Общински съвет –  

     Червен бряг, проведено на 23.04.2019 г. 

 

Относно:  Точка: Тридесет и втора.  

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 

№ 1296 

 

Общински съвет Червен бряг на основание резултата от проведеното гласуване: 

14 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,  2 против и 11  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-

148/01.04.2019г. предложение относно  приемане на пазарна оценка и за учредяване 

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

търговски обект, със 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. 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ  

СЪВЕТ – ЧЕРВЕН БРЯГ:  

         

 

/Петьо Костов/  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЧЕРВЕН БРЯГ 

 

     Препис-извлечение от протокол № 58  

     от заседание на Общински съвет –  

     Червен бряг, проведено на 23.04.2019 г. 

 

Относно:  Точка: Тридесет и трета.  

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 № 2021/15.09.2019 г. 

Общински съвет Червен прие 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 1297 

Общински съвет Червен бряг на основание резултата от проведеното гласуване: 

13 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, кв. 62, парцел XIX, актуван с 

АОС № 2021/15.09.2019 г.,  2 против и 13  въздържали се от общо 28  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-

149/01.04.2019г. 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 № 2021/15.09.2019 г. 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ  

СЪВЕТ – ЧЕРВЕН БРЯГ:  

         

 

/Петьо Костов/  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЧЕРВЕН БРЯГ 

 

     Препис-извлечение от протокол № 58  

     от заседание на Общински съвет –  

     Червен бряг, проведено на 23.04.2019 г. 

 

Относно:  Точка: Тридесет и четвърта.  

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 

№ 1298 

Общински съвет Червен бряг на основание резултата от проведеното гласуване: 

13 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 28  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. № 07-01-150/01.04.2019г. 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 № 58  

     от заседание на Общински съвет –  

     Червен бряг, проведено на 23.04.2019 г. 

 

Относно:  Точка: Тридесет и пета.  

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 

№ 1299 

 

Общински съвет Червен бряг на основание резултата от проведеното гласуване: 

14 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 кв. 135, парцел III-146, 

актуван с АОС № 230/20.06.2001 г.,  1 против и 10  въздържали се от общо 25  

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

при спазени изискванията на  чл.27, ал.4 и 5 във връзка с чл.21, ал.1,т.8 от ЗМСМА, не 

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

151/01.04.2019г. 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 № 58  

     от заседание на Общински съвет –  

     Червен бряг, проведено на 23.04.2019 г. 

 

Относно:  Точка: Тридесет и шеста.  

Организационни  

(Допълване състава на постоянни комисии и специализирана комисия) 

 

Общински съвет Червен бряг   с явно   гласуване  с 26  гласа ЗА, без против и 1 

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

съветниците в Общинския съвет,  прие 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 1300 

Общински съвет Червен бряг  във връзка с решения на Общинска избирателна комисия 

- Червен бряг  № 350-МИ от 15.04.2019 г.  и   № 351-МИ от 15.04.2019 г., свои решения  

№ 13 и № 18 от 03.12.2015 г.,  на основание чл.21, ал.1 т.1 от ЗМСМА,  чл.30, ал.2 от 

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

взаимодействието му с общинска администрация , Предложение вх. № 06-01-

23/17.04.2019 г. от  Мирослав Михайлов –ръководител група съветници  „БСП“ 

РЕШИ: 

 Избира Ганка Нинова Василева  за член на Комисия по финансово стопанска 

политика, бюджет и общинска собственост 

Избира Ганка Нинова Василева за член на Комисия по устройство на 

територията, благоустрояване, комунални дейности и екология  

 Избира Ганка Нинова Василева за член на Комисия по обществен ред и 

сигурност. 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ  

СЪВЕТ – ЧЕРВЕН БРЯГ:  

         

 

/Петьо Костов/  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЧЕРВЕН БРЯГ 

 

     Препис-извлечение от протокол № 58  

     от заседание на Общински съвет –  

     Червен бряг, проведено на 23.04.2019 г. 

 

Относно:  Точка: Тридесет и седма.  

Предложение относно сключване на договори за безвъзмездна помощ по проекти 

по Оперативни програми на Европейския съюз за периода 2014-2020, за които 

Община Червен бряг е получила одобрение от управляващите органи на 

съответните оперативни програми 

Общински съвет Червен бряг   с поименно   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 

№ 1301 

 

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

представеното от г-жа Вергиния Василева - Зам.кмет на община Червен бряг, 

изпълняваща функциите на кмет по заместване съгласно заповед № РД-09-

174/08.04.2019 г. в Общински съвет с вх. № 07-01-194/22.04.2019 г. предложение 

относно сключване на договори за безвъзмездна помощ по проекти по Оперативни 

програми на Европейския съюз за периода 2014-2020, за които Община Червен бряг е 

получила одобрение от управляващите органи на съответните оперативни програми,  

Р Е Ш И: 

1. Дава съгласие Община Червен бряг да подпише договори за безвъзмездна 

финансова помощ по оперативни програми на Европейския съюз за програмния период 

2014-2020 по проектни предложения, за които е получено одобрение и покана за 

сключване на договори от Управляващия орган на съответната оперативна програма; 

2. Възлага на заместник-кмета на Община Червен бряг Вергиния Василева, на 

която е възложено изпълнението на пълномощията на кмет на Общината по заместване 

съгласно Заповед № РД-09-174/08.04.2019 г. на кмета на Община Червен бряг да 

подпише договорите за безвъзмездна финансова помощ в изпълнение на решението по 

т. 1. 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ  

СЪВЕТ – ЧЕРВЕН БРЯГ:  

         

 

/Петьо Костов/  

 

 

 

 

 

 

 


