
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЧЕРВЕН БРЯГ 

 

     Препис-извлечение от протокол № 59  

     от заседание на Общински съвет –  

     Червен бряг, проведено на 29.05.2019 г. 

 

Относно:  Пряко предаване  на заседанието на Общинския съвет  по местния        

радиовъзел 

 

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 

 

 

 
РЕШЕНИЕ 

№ 1302 

 

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  29.05.2019 г. да   се предава 

пряко по местния радиовъзел . 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ  

СЪВЕТ – ЧЕРВЕН БРЯГ:  

         

 

/Петьо Костов/  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЧЕРВЕН БРЯГ 

 

     Препис-извлечение от протокол № 59  

     от заседание на Общински съвет –  

     Червен бряг, проведено на 29.05.2019 г. 

 

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

“ЕТА” 

 

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  

 
РЕШЕНИЕ 

№ 1303 

 

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  29.05.2019 година  да се заснеме 

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

следващия ден и повторение  на 01.06.2019 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 № 59  

     от заседание на Общински съвет –  

     Червен бряг, проведено на 29.05.2019 г. 

 

Относно:   

Точка: Първа. Тримесечен отчет  общински дружества  -  

„МБАЛ Червен бряг“ ЕООД  -„Медицински център“ ЕООД  - „Хърхов“ ЕООД  

Общински съвет Червен бряг   прие 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 1304 

 

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

управителите на общинските дружества  отчети за дейността  на дружествата за първо 

тримесечие на 2019 година; Предложение от Комисията по финансово стопанска 

политика, бюджет и общинска собственост от заседание, проведено на 13.05.2019 г. и 

Предложение от комисията по здравеопазване, младежта и спорта от заседание, 

проведено  на 15.05.2019 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  първо тримесечие на 2019 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 първо  тримесечие на 2019 г. (ОПР,  баланс, справки) съгласно 

приложенията. 

 

ІІІ.За „Хърхов” ЕООД 

Приема  отчета за дейността на «Хърхов»ЕООД гр. Червен бряг за  първо 

тримесечие 2019 г. (ОПР,  баланс, справки), съгласно приложенията. 

 
По  т.І решението е прието с  поименно гласуване с 24 гласа ЗА,  1 против  и  без  

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

Общинския съвет. 

По  т.ІІ решението е прието с поименно гласуване с  27 гласа ЗА,  без против  и  без  

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

Общинския съвет. 

По  т.ІІІ решението е прието с поименно   с 27 гласа ЗА,  без против  и  без  въздържали 

се   от 27 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 № 59  

     от заседание на Общински съвет –  

     Червен бряг, проведено на 29.05.2019 г. 

 

Относно:  Точка: Втора.  

Информация за дейността на Дирекция "Социално подпомагане" -община Червен 

бряг за периода 01.01.2018 г. -31.03.2019 г. 

 

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 

№ 1305 

 

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  Директора на дирекция «Социално  

подпомагане» – Червен бряг в Общински съвет с вх. № 017-00-2/08.05.2019 г. 

информация за дейността на Дирекция "Социално подпомагане" -община Червен бряг 

за периода 01.01.2018 г. -31.03.2019 г.; Предложение от Комисията по социална 

политика, трудова заетост и етнодемографски въпроси от  заседание, проведено на 

15.05.2019 г., 

Р Е Ш И: 

Приема информация за дейността на Дирекция "Социално подпомагане" -

община Червен бряг за периода 01.01.2018 г. -31.03.2019 г., съгласно приложението. 

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ  

СЪВЕТ – ЧЕРВЕН БРЯГ:  

         

 

/Петьо Костов/  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЧЕРВЕН БРЯГ 

 

     Препис-извлечение от протокол № 59  

     от заседание на Общински съвет –  

     Червен бряг, проведено на 29.05.2019 г. 

 

Относно:  Точка: Трета.  

Информация за изпълнение на дейностите в областта на закрила на детето 

през  2018г. и приемане на Общинска програма за закрила на детето за 2019 г. 

 

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

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

съветниците в Общинския съвет,  прие 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 1306 

 

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  Директора на дирекция «Социално  

подпомагане» – Червен бряг в Общински съвет с вх. № 017-00-3/08.05.2019 г. 

информация за изпълнение на дейностите в областта на закрила на детето през  2018г. и 

приемане на Общинска програма за закрила на детето за 2019 г., Предложение от 

Комисията по социална политика, трудова заетост и етнодемографски въпроси от  

заседание, проведено на 15.05.2019 г., 

Р Е Ш И: 

Приема информация за изпълнение на дейностите в областта на закрила на 

детето през  2018г. и приемане на Общинска програма за закрила на детето за 2019 г. , 

съгласно приложението. 

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ  

СЪВЕТ – ЧЕРВЕН БРЯГ:  

         

 

/Петьо Костов/  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЧЕРВЕН БРЯГ 

 

     Препис-извлечение от протокол № 59  

     от заседание на Общински съвет –  

     Червен бряг, проведено на 29.05.2019 г. 

 

Относно:  Точка: Четвърта.  

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.и 1270/23.04.2019г.)  

 

Общински съвет Червен бряг   с явно   гласуване  с 15 гласа ЗА, 1 против и 10 

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

съветниците в Общинския съвет,  прие 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 1307 

 

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. № 07-01-213/08.05.2019. 

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., реш.№ 1021/30.07.2018г.и  реш. № 

1270/23.04.2019г.), предложения от 6 постоянни комисии от заседания, проведени на 13 

и 15 май 2019 година, 

Р Е Ш И: 

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

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

1270/23.04.2019г. относно изготвени, внесени, одобрени и в процес на изпълнение 

проекти на община Червен бряг, съгласно приложението. 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ  

СЪВЕТ – ЧЕРВЕН БРЯГ:  

         

 

/Петьо Костов/  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЧЕРВЕН БРЯГ 

 

     Препис-извлечение от протокол № 59  

     от заседание на Общински съвет –  

     Червен бряг, проведено на 29.05.2019 г. 

 

Относно:  Точка: Пета.  

Предложение относно издаване на адекватно обезпечаване на авансово плащане 

по проект ROBG-306 „Better connection of Alexandria and Cherven Bryag to TEN-

T“(A-CB connect to TENt), договор за предоставяне на национално съфинансиране 

№ РД-02-29-70/24.04.2019 г. по програма Интеррег V-A Румъния-България 2014-

2020 

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 

№ 1308 

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

съгласно Раздел V „Плащания“, чл. 14, ал. 1 а) авансово плащане от национално 

съфинансиране в размер на 687 581,19 лева (шестстотин осемдесет и седем хиляди 

петстотин осемдесет и един лева и деветнадесет стотинки) от подписан Договор за 

предоставяне на национално съфинансиране № РД-02-29-70/24.04.2019 г. по програма 

Интеррег V-A Румъния-България 2014-2020 и представеното от ВРИД Кмет на 

общината  в Общински съвет с вх. № 07-01-199/03.05.2019 г. предложение относно 

издаване на адекватно обезпечаване на авансово плащане по проект ROBG-306 „Better 

connection of Alexandria and Cherven Bryag to TEN-T“(A-CB connect to TENt), договор за 

предоставяне на национално съфинансиране № РД-02-29-70/24.04.2019 г. по програма 

Интеррег V-A Румъния-България 2014-2020, Предложения от всички постоянни 

комисии от заседания, проведени на 13 и 15 май 2019 година, 

 Р Е Ш И: 

            Упълномощава г-жа Вергиния Василева – зам.-кмет на Община Червен бряг, 

упълномощена със Заповед № РД-09-174/08.04.2019 г. и Решение на ОбС – Червен бряг 

№ 1301 от 23.04.2019 г. да подпише  Запис на заповед, без протест и разноски, без 

никакви възражения и без такси и удръжки от какъвто и да е било характер, платима на 

датата на предявяване на настоящия запис на заповед, по банкова сметка, посочена от 

поемателя по изпълнение на договора за предоставяне на безвъзмездна финансова 

помощ в полза на Министерство на регионалното развитие и благоустройство, 

Национален орган на програма Интеррег V-A Румъния-България 2014-2020 - дирекция 

„Управление на териториалното сътрудничество” в размер на 687 581,19 лева, 

(шестстотин осемдесет и седем хиляди петстотин осемдесет и един лева и деветнадесет 

стотинки), която е 80% от стойността на предоставената от Договарящия орган 

безвъзмездна финансова помощ. 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ  

СЪВЕТ – ЧЕРВЕН БРЯГ:  

         

 

/Петьо Костов/  



 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЧЕРВЕН БРЯГ 

 

     Препис-извлечение от протокол № 59  

     от заседание на Общински съвет –  

     Червен бряг, проведено на 29.05.2019 г. 

 

Относно:  Точка: Шеста.  

Предложение относно издаване на Запис на заповед в полза на Изпълнителна 

агенция „Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, 

обезпечаваща авансово плащане на Община Червен бряг-бенефициент по проект 

BG05M9OP001-2.018-0046 „Социално-икономическа интеграция на уязвими групи 

в община Червен бряг“, по процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна 

финансова помощ BG05M9OP001-2.018 „Социално-икономическа интеграция на 

уязвими групи. Интегрирани мерки за подобряване достъпа до образование“-

Компонент 1, с обща стойност на проекта 874 025,29лв. 

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 

№ 1309 

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

представеното от ВРИД Кмет на общината  в Общински съвет с вх. № 07-01-

200/03.05.2019 г. предложение относно издаване на Запис на заповед в полза на 

Изпълнителна агенция „Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен 

растеж“, обезпечаваща авансово плащане на Община Червен бряг-бенефициент по 

проект BG05M9OP001-2.018-0046 „Социално-икономическа интеграция на уязвими 

групи в община Червен бряг“, по процедура чрез директно предоставяне на 

безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.018 „Социално-икономическа 

интеграция на уязвими групи. Интегрирани мерки за подобряване достъпа до 

образование“-Компонент 1, с обща стойност на проекта 874 025,29лв., Предложения от 

всички постоянни комисии от заседания, проведени на 13 и 15 май 2019 година, 

 

Р Е Ш И: 

 

1. Упълномощава г-жа Вергиния Братанова Василева – зам.-кмет на Община 

Червен бряг, упълномощена със Заповед № РД-09-174/08.04.2019 г. и Решение на ОбС 

Червен бряг № 1301 от 23.04.2019 г. да подпише  Запис на заповед, без протест и 

разноски, без никакви възражения и без такси и удръжки от какъвто и да е било 

характер, платима на датата на предявяване на настоящия запис на заповед, по банкова 

сметка, посочена от поемателя по изпълнение на договора за предоставяне на 

безвъзмездна финансова помощ в полза на Изпълнителна агенция „Оперативна 

програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020, обезпечаваща 

авансовото плащане по Договор с рег. № BG05M9OP001-2.018-0046-

2014BG05M2OP001-С01, в размер на 75 427,40 лв. /седемдесет и пет хиляди 

четиристотин двадесет и седем лева и четиридесет стотинки/. 

2. Възлага на г-жа Вергиния Братанова Василева – зам.-кмет на Община Червен 

бряг, упълномощена със Заповед № РД-09-174/08.04.2019 г. и Решение на ОбС Червен 

бряг № 1301 от 23.04.2019 г. да подготви необходимите документи за подаване на 



Искане за авансово плащане по ДБФП № BG05M9OP001-2.018-0046-

2014BG05M2OP001-С01, проект „Социално-икономическа интеграция на уязвими 

групи в община Червен бряг” към Изпълнителна агенция „Оперативна програма „Наука 

и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020. 

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ  

СЪВЕТ – ЧЕРВЕН БРЯГ:  

         

 

/Петьо Костов/  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЧЕРВЕН БРЯГ 

 

     Препис-извлечение от протокол № 59  

     от заседание на Общински съвет –  

     Червен бряг, проведено на 29.05.2019 г. 

 

Относно:  Точка: Седма.  

Предложение относно издаване на Запис на заповед в полза на Министерство на 

труда и социалната политика, Управляващ орган на Оперативна програма 

„Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020, обезпечаваща авансово плащане на 

Община Червен бряг - бенефициент по проект BG05M9OP001-2.018-0046-C01 

„Социално-икономическа интеграция на уязвими групи в община Червен бряг“, 

процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ 

BG05M9OP001-2.018 „Социално-икономическа интеграция на уязвими гупи. 

Интегрирани мерки за подобряване достъпа до образование“-Компонент 1, с обща 

стойност на проекта 874 025, 29лв. 

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 

№ 1310 

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

представеното от ВРИД Кмет на общината  в Общински съвет с вх. № 07-01-

201/03.05.2019 г. предложение относно издаване на Запис на заповед в полза на 

Министерство на труда и социалната политика, Управляващ орган на Оперативна 

програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020, обезпечаваща авансово плащане 

на Община Червен бряг - бенефициент по проект BG05M9OP001-2.018-0046-C01 

„Социално-икономическа интеграция на уязвими групи в община Червен бряг“, 

процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ 

BG05M9OP001-2.018 „Социално-икономическа интеграция на уязвими гупи. 

Интегрирани мерки за подобряване достъпа до образование“-Компонент 1, с обща 

стойност на проекта 874 025, 29лв., Предложения от всички постоянни комисии от 

заседания, проведени на 13 и 15 май 2019 година, 

 

Р Е Ш И: 

 

1. Упълномощава г-жа Вергиния Братанова Василева – зам.-кмет на Община 

Червен бряг, упълномощена със Заповед № РД-09-174/08.04.2019 г. и Решение на ОбС 

Червен бряг № 1301 от 23.04.2019 г. да подпише  Запис на заповед, без протест и 

разноски, без никакви възражения и без такси и удръжки от какъвто и да е било 

характер, платима на датата на предявяване на настоящия запис на заповед, по банкова 

сметка, посочена от поемателя по изпълнение на договора за предоставяне на 

безвъзмездна финансова помощ в полза на Министерство на труда и социалната 

политика, Управляващ орган на ОП РЧР 2014-2020 г., в размер на 99 377,65 лв. 

/деветдесет и девет хиляди триста седемдесет и седем  лева и шестдесет и пет 

стотинки/; 

2.  Възлага на г-жа Вергиния Братанова Василева – зам.-кмет на Община 

Червен бряг, упълномощена със Заповед № РД-09-174/08.04.2019 г. и Решение на ОбС 

Червен бряг № 1301 от 23.04.2019 г., да подготви необходимите документи за подаване 



на Искане за авансово плащане по ДБФП № BG05M9OP001-2.018-0046-С01, проект 

„Социално-икономическа интеграция на уязвими групи в община Червен бряг” към 

Министерство на труда и социалната политика, Управляващ орган на ОП РЧР 2014-

2020 г. 

 

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ  

СЪВЕТ – ЧЕРВЕН БРЯГ:  

         

 

/Петьо Костов/  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЧЕРВЕН БРЯГ 

 

     Препис-извлечение от протокол № 59  

     от заседание на Общински съвет –  

     Червен бряг, проведено на 29.05.2019 г. 

 

Относно:  Точка: Осма. Предложение относно вътрешнокомпенсаторни промени 

по бюджета на община Червен бряг за 2019 година  

Общински съвет Червен бряг   прие 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 1311 

 

Общински съвет Червен бряг на основание резултата от проведеното гласуване: 

13 гласа „ЗА“  приемане  на предложение относно вътрешнокомпенсаторни промени по 

бюджета на община Червен бряг за 2019 година,  5 против и 9  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.6 от ЗМСМА, не 

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

214/08.05.2019 г. предложение относно вътрешнокомпенсаторни промени по бюджета 

на община Червен бряг за 2019 година 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ  

СЪВЕТ – ЧЕРВЕН БРЯГ:  

         

 

/Петьо Костов/  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЧЕРВЕН БРЯГ 

 

     Препис-извлечение от протокол № 59  

     от заседание на Общински съвет –  

     Червен бряг, проведено на 29.05.2019 г. 

 

Относно:  Точка: Девета.  

Информация относно  дейност по защитата при бедствия и аварии на община 

Червен бряг 

Общински съвет Червен бряг   с явно   гласуване  с 20  гласа ЗА, без  против и 3 

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 

№ 1312 

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. № 07-01-217/08.05.2019 г. информация относно  дейност по защитата при 

бедствия и аварии на община Червен бряг през 2018 година, Предложения от всички 

постоянни комисии от заседания, проведени на 13 и 15 май 2019 година, 

Р Е Ш И: 

Приема информация относно  дейността по защитата при бедствия и аварии на  

община Червен бряг през 2018 година, съгласно приложението. 

 

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ  

СЪВЕТ – ЧЕРВЕН БРЯГ:  

         

 

/Петьо Костов/  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЧЕРВЕН БРЯГ 

 

     Препис-извлечение от протокол № 59  

     от заседание на Общински съвет –  

     Червен бряг, проведено на 29.05.2019 г. 

 

Относно:  Точка: Десета.  

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 

№ 1313 

 

Общински съвет Червен бряг на основание резултата от проведеното гласуване: 

14 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,  2 против и 8  въздържали се от общо 24  гласували 

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

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

представеното от ВРИД Кмет на общината  в Общински съвет с вх. № 07-01-

231/10.05.2019 г. 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 № 59  

     от заседание на Общински съвет –  

     Червен бряг, проведено на 29.05.2019 г. 

 

Относно:  Точка: Единадесета.  

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   с поименно   гласуване  със 17  гласа ЗА, 2 против 

и 8 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 

№ 1314 

 

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

ал. 1 от ЗОС, чл. 8, ал. 9 от ЗОС, чл. 46, ал. 1 от НРПУРОИ и във връзка с Решение № 

1154/31.01.2019 г. на Общински съвет – Червен бряг,  представеното от ВРИД Кмет на 

общината  в Общински съвет с вх. № 07-01-232/10.05.2019 г. 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, предложение от комисията  по финансово стопанска политика, бюджет и  

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

председателски съвет от 8 май 2019 година, 

 

Р Е Ш И: 

 

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

общинска собственост в Община Червен бряг през 2019 г. с поземлени имоти, 

находящи се в гр. Червен бряг, както следва: 

 ПИ с идентификатор 80501.807.110, с площ 2049 кв. м., с начин на трайно 

ползване – незастроен имот за производствен, складов обект; 

 ПИ с идентификатор 80501.807.112, с площ 2812 кв. м., с начин на трайно 

ползване – за друг обществен обект, комплекс, ведно с изградената в имота сграда с 

идентификатор 80501.807.112.1, със застроена площ 110 кв. м., брой етажи 1, 

предназначение: селскостопанска сграда. 

2. Дава съгласие да бъде извършена продажба на следните недвижими имоти – 

частна общинска собственост, както следва: 

 ПИ с идентификатор 80501.807.110, с площ 2049 кв. м., с начин на трайно 

ползване – незастроен имот за производствен, складов обект; 

 ПИ с идентификатор 80501.807.112, с площ 2812 кв. м., с начин на трайно 

ползване – за друг обществен обект, комплекс, ведно с изградената в имота сграда с 

идентификатор 80501.807.112.1, със застроена площ 110 кв. м., брой етажи 1, 

предназначение: селскостопанска сграда. 

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

собственост, както следва: 



 ПИ с идентификатор 80501.807.110, с площ 2049 кв. м., с начин на трайно 

ползване – незастроен имот за производствен, складов обект, в размер на 15 000,00 

/петнадесет хиляди/ лева без ДДС; 

 ПИ с идентификатор 80501.807.112, с площ 2812 кв. м., с начин на трайно 

ползване – за друг обществен обект, комплекс, ведно с изградената в имота сграда с 

идентификатор 80501.807.112.1, със застроена площ 110 кв. м., брой етажи 1, 

предназначение: селскостопанска сграда, в размер на 20 800,00/двадесет хиляди и 

осемстотин/лева без ДДС. 

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

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

имущество за покупко-продажба на недвижими имоти – частна общинска собственост, 

както следва: 

 ПИ с идентификатор 80501.807.110, с площ 2049 кв. м., с начин на трайно 

ползване – незастроен имот за производствен, складов обект, съгласно разпоредбите в 

Глава VІІІ, раздел І и ІІ от НРПУРОИ, с начална тръжна продажна цена не по-ниска от 

15 000,00 /петнадесет хиляди/ лева без ДДС и депозит за участие в размер на 

1500/хиляда и петстотин/лева, съгласно чл. 61, ал. 4 от Наредбата за реда за 

придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество; 

 ПИ с идентификатор 80501.807.112, с площ 2812 кв.м., с начин на трайно 

ползване – за друг обществен обект, комплекс, ведно с изградената в имота сграда с 

идентификатор 80501.807.112.1, със застроена площ 110 кв.м., брой етажи 1, 

предназначение: селскостопанска сграда, съгласно разпоредбите в Глава VІІІ, раздел І и 

ІІ от НРПУРОИ, с начална тръжна продажна цена не по-ниска от 20 800,00/двадесет 

хиляди и осемстотин/ лева без ДДС и депозит за участие в размер на 2080,00 лв. /две 

хиляди и осемдесет/лева, съгласно чл. 61, ал. 4 от Наредбата за реда за придобиване, 

управление и разпореждане с общинско имущество. 

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

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

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

отдел „Общинска собственост и стопански дейности”.  

Определя резервни членове: четирима общински съветника, юрист и 

представител от отдел „Общинска собственост и стопански дейности”.  

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

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

       7. В изпълнение на т. 5  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, определя за участие в комисията общински съветници 

Петко Ивайлов Петков, Атанас Цветанов Атанасов, Красимир Алеков Евтимов и Марио 

Киров Рангелов,  за резервни членове Радко Стефанов Георгиев, Десислав Василев 

Иванов , Тодор Иванов Тодоров и Ганка Нинова Василева. 

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ  

СЪВЕТ – ЧЕРВЕН БРЯГ:  

         

 

/Петьо Костов/  



 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЧЕРВЕН БРЯГ 

 

     Препис-извлечение от протокол № 59  

     от заседание на Общински съвет –  

     Червен бряг, проведено на 29.05.2019 г. 

 

Относно:  Точка: Дванадесета.  

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   с поименно   гласуване  със 17 гласа ЗА, без 

против и 10  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 

№ 1315 

 

Общински съвет Червен бряг на основание  чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл. 37, 

ал. 1 от ЗОС, чл. 183, ал. 3 от ЗУТ, чл. 53, ал. 1 от НРПУРОИ, във връзка с решение № 

1166/31.01.2019 г. на Общински съвет гр. Червен бряг, представеното от ВРИД Кмет на 

общината  в Общински съвет с вх. № 07-01-229/10.05.2019 г. 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, предложение от комисията  по финансово стопанска политика, бюджет и  

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

Комисията по устройство на територията, благоустрояване, комунални дейности и 

екология от заседание, проведено на 19.03.2019г. и предложение от председателски 

съвет от 8 май 2019 година, 

Р Е Ш И: 

I. Отменя решение № 1166/31.01.2019 г. на Общински съвет гр. Червен бряг, 

допълва Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска 

собственост в Община Червен бряг за 2019 година за учредяване на 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. 

II.Дава съгласие да бъде учредено 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. 

III.Приема пазарнa оценкa за учредяване на 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, съгласно приложената скица от СГКК в размер на 2800.00 лева /две 

хиляди и осемстотин/ без ДДС и депозит за участие в размер на 280.00 /двеста и 

осемдесет/ лева. 

IV.Да се проведе публичен търг с тайно наддаване съгласно чл. 67 от НРПУРОИ, 

чрез предварително представяне на заявленията ден преди търга в деловодството на 



Община Червен бряг /ЦУИГ/ и необходимите документи в деня на търга, пред 

тръжната комисия за учредяване  на 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. 

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

състав  от 7 /седем/ члена, както следва :  

1. Председател, правоспособен юрист, четирима общински съветника, 

определени от Общински съвет - Червен бряг, представител от отдел ОбС и СД.  

2. Определя резервни членове: двама общински съветника, юрист, представител 

от отдел ОбС и СД. 

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

подготовката, провеждането на процедурата и подписването на договор за отстъпено 

право. 

   VІІ. В изпълнение на т. V  с явно гласуване с 26 гласа ЗА, без против и без 

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

съветниците в Общинския съвет, определя за участие  в комисията  общински 

съветници  Петко Ивайлов Петков, Атанас Цветанов Атанасов, Красимир Алеков 

Евтимов и Марио Киров Рангелов,  за резервни членове Радко Стефанов Георгиев и  

Десислав Василев Иванов . 

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ  

СЪВЕТ – ЧЕРВЕН БРЯГ:  

         

 

/Петьо Костов/  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЧЕРВЕН БРЯГ 

 

     Препис-извлечение от протокол № 59  

     от заседание на Общински съвет –  

     Червен бряг, проведено на 29.05.2019 г. 

 

Относно:  Точка: Тринадесета.  

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   с поименно   гласуване  с 15  гласа ЗА, без против 

и 12  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 

№ 1316 

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

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

228/10.05.2019г. 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. , 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 6  постоянни комисии от заседания проведени на   18, 19 и 

20.03.2019г. и предложение от  председателски съвет от заседание  от 08.05.2019 

година,  

Р Е Ш И: 

 

І. Приема изменение в т. 6 „Услуги за тъжни ритуали“ в І. Административни услуги 

към  Приложение № 7 към Раздел ХІ от Наредбата за определянето и 

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

Червен бряг, както следва: 

 

 

№  Вид на услугата Размер на таксата (обикновена, 

бърза, експресна) 

Заплащане 

на таксата 

6. 

Услуги за тъжни ритуари:  Било Става 

При 

заявяване 

на 

услугата 

• изкопаване и зариване на 

гроб 

обикновена 50,00лв. 60,00лв. 

• Изкопаване на гроб с 

разширение 

обикновена 60,00лв. 75,00лв. 

•Зариване на гроб обикновена 25,00лв. 30,00лв. 

•отваряне на стар гроб и 

обработване на тленни 

останки 

обикновена 60,00лв. 75,00лв. 

•поставяне на урна обикновена 20,00лв. 25,00лв. 

•еднократно почистване на 

гробно място 

обикновена 10,00лв. 15,00лв. 



 • поддържане на гробно място: обикновена   

 ∙ за 3 месеца обикновена 30,00лв. 30,00лв. 

 ∙ за 1 година обикновена 90,00лв. 90,00 лв. 

 

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ  

СЪВЕТ – ЧЕРВЕН БРЯГ:  

         

 

/Петьо Костов/  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЧЕРВЕН БРЯГ 

 

     Препис-извлечение от протокол № 59  

     от заседание на Общински съвет –  

     Червен бряг, проведено на 29.05.2019 г. 

 

Относно:  Точка: Четиринадесета.  

Предложение относно приемане пазарна оценка и покупко-продажба на недвижим 

имот  – частна общинска собственост, представляващ имот с идентификатор 

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

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

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

с АОС № 2021/15.09.2014 г. 

Общински съвет Червен бряг   с поименно   гласуване  със 17  гласа ЗА, без 

против и 10  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 

№ 1317 

 

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

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

Общински съвет с вх. № 07-01-227/10.05.2019 г. 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. предложение от комисията  по 

финансово стопанска политика, бюджет и  общинска собственост  от заседание 

проведено на 18.03.2019 г. и предложение от председателски съвет от 8 май 2019 

година, 

 

Р Е Ш И: 

 

1.Дава съгласие да бъде извършена 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.Приема пазарна оценка на 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., в размер на 8500 лева /осем хиляди и петстотин/ без ДДС и 

депозит за участие в размер на 850 лева /осемстотин и петдесет/ лева. 

3.Да се проведе публичен търг с тайно наддаване, съгласно чл. 67 от НРПУРОИ за  

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. 

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

от 7 /седем/ члена, както следва: председател, правоспособен юрист, четирима 

общински съветника - определени от Общински съвет – Червен бряг и един 

представител от отдел ОбС и СД. 

 4.1 Определя резервни членове: двама общински съветника, юрист, представител от 

отдел   ОбС и СД. 

5. В изпълнение на т. 4  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, определя за участие  в комисията  Петко Ивайлов 

Петков, Атанас Цветанов Атанасов, Цветомил Симеонов Кръстев и Явор Владимиров 

Бакърджиев,  за резервни членове Радко Стефанов Георгиев и  Десислав Василев 

Иванов.  

 

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ  

СЪВЕТ – ЧЕРВЕН БРЯГ:  

         

 

/Петьо Костов/  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЧЕРВЕН БРЯГ 

 

     Препис-извлечение от протокол № 59  

     от заседание на Общински съвет –  

     Червен бряг, проведено на 29.05.2019 г. 

 

Относно:  Точка: Петнадесета.  

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   с поименно   гласуване  със 17  гласа ЗА, без 

против и 10   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 

№ 1318 

 

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

ал. 1 от ЗОС, чл. 46, ал. 1 и чл. 80 от НРПУРОИ, представеното от ВРИД Кмет на 

общината  в Общински съвет с вх. № 07-01-226/10.05.2019 г. 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., 

предложение от комисията  по финансово стопанска политика, бюджет и  общинска 

собственост  от заседание проведено на 16.04.2019 г. и предложение от председателски 

съвет от 8 май 2019 година, 

 

Р Е Ш И: 

 

 1. Общински съвет дава съгласие за намаляване на началната тръжна продажна 

цена, съгласно, чл. 80 от НРПУРОИ 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. 

 2. Да се проведе публично оповестен конкурс, съгласно глава VІІІ, раздел ІІІ от 

НРПРУОИ за покупко - продажба 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., с начална тръжна продажна 



цена не по-ниска от 45 241 лв. /четиридесет и пет хиляди двеста четиридесет и един/ 

лева без ДДС и депозит за участие в размер на 4 524 лв. /четири хиляди седемстотин 

осемдесет и четири/ лева. 
 3. Утвърждава комисия за организация, подготовка и провеждане на процедура, 

в състав от 7 /седем/ члена, както следва: председател, правоспособен юрист, четирима 

общински съветника, определени от Общински съвет - Червен бряг и кмет на 

населеното място.  

          3.1 Определя резервни членове: четирима общински съветника, юрист и четирима 

общински съветника за кмет на населеното място. 

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

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

           5.В изпълнение на т. 3  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, определя за участие  в комисията  Петко Ивайлов 

Петков, Атанас Цветанов Атанасов, Цветомил Симеонов Кръстев и Явор Владимиров 

Бакърджиев,  за резервни членове Радко Стефанов Георгиев, Десислав Василев Иванов, 

Тодор Иванов Тодоров и Ганка Нинова Василева и за резервни за мястото на кмета на 

населеното място Николай Петров Димитров,  Петя Владимирова Димитрова , Ганка 

Нинова Василева и Ася Кирова Рангелова. 

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ  

СЪВЕТ – ЧЕРВЕН БРЯГ:  

         

 

/Петьо Костов/  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЧЕРВЕН БРЯГ 

 

     Препис-извлечение от протокол № 59  

     от заседание на Общински съвет –  

     Червен бряг, проведено на 29.05.2019 г. 

 

Относно:  Точка: Шестнадесета.  

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   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 

№ 1319 

 

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

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

общината  в Общински съвет с вх. № 07-01-225/10.05.2019 г. предложение относно 

приемане пазарна оценка и покупко-продажба на недвижим имот  – частна общинска 

собственост, представляващ имот с идентификатор 80501.801.496, с площ от 328 кв. м. 

трайно предназначение на територията ‘‘Урбанизирана‘‘, начин на трайно ползване 

„Ниско застрояване“, находящ се в гр. Червен бряг, ул. „Васил Левски“ № 32,  в кв. 135, 

парцел III-146, актуван с АОС № 230/20.06.2001 г., предложение от комисията  по 

финансово стопанска политика, бюджет и  общинска собственост  от заседание 

проведено на 18.03.2019 г. и предложение от председателски съвет от 8 май 2019 

година, 

 

 Р Е Ш И: 

 

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

общинска собственост в Община Червен бряг за 2019 година с 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. 

II. Дава съгласие да бъде извършена 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. 

III. Приема пазарна оценка 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. в размер на 6100.00 лева /шест хиляди и сто/ 

без ДДС и депозит за участие в размер на 610.00 /шестстотин и десет/ лева. 

IV. Да се проведе публичен търг с тайно наддаване съгласно чл. 67 от НРПУРОИ, 

чрез предварително представяне на заявленията ден преди търга в деловодството на 

Община Червен бряг /ЦУИГ/ и необходимите документи в деня на търга, пред 

тръжната комисия 

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

състав от 7 /седем/ члена, както следва: 

1. Председател, правоспособен юрист, четирима общински съветника, определени 

от Общински съвет – Червен бряг, представител от отдел ОбС и СД. 

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

отдел ОбС и СД. 

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

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

съветниците в Общинския съвет, определя за участие  в комисията  Петко Ивайлов 

Петков, Атанас Цветанов Атанасов, Цветомил Симеонов Кръстев и Явор Владимиров 

Бакърджиев,  за резервни членове Радко Стефанов Георгиев и Десислав Василев 

Иванов  

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ  

СЪВЕТ – ЧЕРВЕН БРЯГ:  

         

 

/Петьо Костов/  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЧЕРВЕН БРЯГ 

 

     Препис-извлечение от протокол № 59  

     от заседание на Общински съвет –  

     Червен бряг, проведено на 29.05.2019 г. 

 

Относно:  Точка: Седемнадесета.  

Предложение 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 

№ 1320 

 

Общински съвет Червен бряг на основание резултата от проведеното гласуване: 

13 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,  1 

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 представената от ВРИД Кмет на 

общината  в Общински съвет с предложение с вх. № 07-01-233/10.05.2019 г. 

информация относно отдадени обекти на пазара, начина на отдаване и информация за 

оставащите за отдаване обекти на пазара и представеното от Кмета на общината  в 

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

изтичащите договори на настоящите наематели на  общински пазар - Червен бряг 

 

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ  

СЪВЕТ – ЧЕРВЕН БРЯГ:  

         

 

/Петьо Костов/  

 

 

 

 

 

 

 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЧЕРВЕН БРЯГ 

 

     Препис-извлечение от протокол № 59  

     от заседание на Общински съвет –  

     Червен бряг, проведено на 29.05.2019 г. 

 

Относно:  Точка: Осемнадесета.  

Предложение относно продажба на недвижими имоти – 18 /осемнадесет/ броя 

апартаменти находящи се в сграда с идентификатор 80501.805.411.2 по КК и КР на 

гр. Червен бряг, актувани с АОС № 2347/21.05.2018 г. 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.  
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 

№ 1321 

 

Общински съвет Червен бряг на основание чл. 21 ал. 1 т. 8 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация и  представеното от ВРИД Кмет на 

общината  в Общински съвет с вх. № 07-01-230/10.05.2019 г. предложение относно 

продажба на недвижими имоти – 18 /осемнадесет/ броя апартаменти находящи се в 

сграда с идентификатор 80501.805.411.2 по КК и КР на гр. Червен бряг, актувани с 

АОС № 2347/21.05.2018 г. 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.  и  Предложение от 

Комисията по финансово стопанска политика, бюджет и общинска собственост от 

заседание, проведено на 13.05.2019 г.   прие: 

РЕШЕНИЕ І: 

 І. Да бъдат разпоредени 18 бр. апартамента от сграда с идентификатор 

80501.805.411.2 със застроена площ 203.00 кв. м., брой етажи: 6, Предназначение: 

многофамилна жилищна сграда в гр. Червен бряг, ж.к. Победа, блок 6, вх. А.  

1.1. Отменя Решение № 982 от 28.05.2018 г. на Общински съвет Червен бряг. 

1.2. На основание чл. 8, ал. 1 от Закона за общинската собственост /ЗОС/ 

Общински съвет – Червен бряг дава съгласие да бъде извършена продажба на 

недвижими имоти, а именно: 18 броя апартаменти, находящи се в сграда с 

идентификатор 80501.805.411.2 със застроена площ 203.00 кв. м., брой етажи: 6, 

Предназначение: многофамилна жилищна сграда в гр. Червен бряг, ж.к. Победа, блок 6, 

вх. А, заедно със съответните идеални части от общите части на сградата и право на 

строеж върху урегулирания поземлен имот. 

1.3. На основание чл. 35, ал. 1 от Закона за общинската собственост /ЗОС/ при 

спазване изискванията на чл. 46, ал. 1 и по реда и условията на чл. 65 във вр. чл. 67 от 



Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество 

/НРПУРОИ/ да се проведе публичен търг с тайно наддаване, чрез предварително 

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

необходимите документи от участниците в деня на търга за продажба на 

18/осемнадесет/ броя апартамента, които следва да бъдат въведени в експлоатация и 

находящи се в сграда с идентификатор 80501.805.411.2 по КК и КР на гр. Червен бряг, 

актувани с АОС 2347/21.05.2018 г. на кмета на община Червен бряг, заедно със 

съответните идеални части от общите части на сградата и право на строеж върху 

урегулирания поземлен имот. 

1.4. Определя начална тръжна цена на обектите, предмет на продажба, чрез 

публичен търг с тайно наддаване, както и размера на депозит за участие, съгласно 

Приложение №1, неразделна част от настоящото решение.  

1.5. На основание чл. 61, ал. 2 във връзка с чл. 62, ал. 1 от Наредба за реда за 

придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество /НРПУРОИ/ 

утвърждава комисия за организация, подготовка и провеждане на публичния търг в 

състав от 7 /седем/ члена, между които: председател, правоспособен юрист, 

представител на отдел „Общинска собственост и стопанска дейност” и четирима 

общински съветника. 

Определя резервни членове: правоспособен юрист, трима общински съветника, 

представител на отдел „ОбС и СД”. 

Комисията, определена за провеждане на продажба чрез публичния търг с тайно 

наддаване да се събира и провежда периодично процедури по разпореждане 

/продажба/, при подаване на минимум три броя заявления за участие.  

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

подготовката и провеждането на процедурата, в съответствие с действащото 

законодателство и настоящите решения. 

 1.7 В изпълнение на т.1.5   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, определя за участие  в комисията Ганка Нинова 

Василева, Явор Владимиров Бакърджиев  Петко Ивайлов Петков, Атанас Цветанов 

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

Красимир Алеков Евтимов. 

 

 

II. Класификация на общински жилища, На основание чл. 42, ал. 1 и ал. 2 от ЗОС, 

чл. 3, ал. 1 и ал. 2 от Наредбата за условията и реда за установяване на жилищните 

нужди, за настаняване под наем и продажба на общински жилища,  Общински съвет 

прие  

РЕШЕНИЕ ІІ: 

2.1. Променя и допълва Решение 1159 от 31.01.2019 г. на Общински съвет 

Червен бряг, както следва: 

- в раздел „КЛАСИФИКАЦИЯ НА ОБЩИНСКИ ЖИЛИЩА ПРЕЗ 2019 г. , т. 1. 

ЖИЛИЩА ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ, се заличава част „КЪЩИ“ : 

гр. Червен бряг, ул. ,,Васил Априлов‘‘№ 20 

гр. Червен бряг, ул. ,,Кирил и Методи‘‘ № 12 

гр. Червен бряг, ул. ,,Кирил и Методи‘‘№ 14 

гр. Червен бряг, ул. ,,Шипка‘‘№ 8 

гр. Червен бряг, ул. ,,Антим I’’ № 44 

гр. Червен бряг, ул. ,,Неофит Рилски’’ № 17 

гр. Червен бряг, ул. ,,Георги Бенковски’’ № 46 



гр. Червен бряг, ул. ,,Васил Априлов’’ № 29А – I и II етаж 

- в раздел „КЛАСИФИКАЦИЯ НА ОБЩИНСКИ ЖИЛИЩА ПРЕЗ 2019 г.“, т. 1. 

ЖИЛИЩА ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ, в част „АПАРТАМЕНТИ“ се добавят : 12 

броя апартамента, находящи се в сграда с идентификатор 80501.805.411.1 със 

застроена площ 204.00 кв. м., етажи 1/първи/, 4/четвърти/, 5/пети/ и 6/шести/, 

Предназначение: многофамилна жилищна сграда в гр. Червен бряг, ж.к. „Победа“, блок 

6, вх. Б. 

2.2. Комисията по жилищно настаняване да разработи критерии за настаняване в 

новите апартаменти на наемателите и определи  график за преместването им. 

 

III. Обезщетяване с 5(пет) броя апартаменти, находящи се в сграда с 

идентификатор 80501.805.411.1 със застроена площ 204.00 кв. м., етажи 2/втори/ и 

3/трети/, Предназначение: многофамилна жилищна сграда в гр. Червен бряг, ж.к. 

„Победа“, блок 6, вх. Б, (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 и ж.б. 2, кв.156). 

 

РЕШЕНИЕ ІІІ: 

1. Общински съвет Червен бряг дава съгласие да бъде приключена процедурата 

по отчуждителното производство, започнало със заповед № 3107/ 14.12.1987 г. по чл. 

98, ал. 1 от ЗТСУ /отм./ на зам. председателя на ИК на Плевенски окръжен народен 

съвет, като разрешава да бъдат определени за обезщетение 5/пет/ броя апартаменти, 

находящи се в сграда с идентификатор 80501.805.411.1 със застроена площ 204.00 кв. 

м., етажи 2/втори/ и 3/трети/, Предназначение: многофамилна жилищна сграда в гр. 

Червен бряг, ж.к. „Победа“, блок 6, вх. Б, актувани с АОС № 2347/21.05.2018 г. на 

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

на сградата и право на строеж върху урегулирания поземлен имот. 

2. Възлага на Кмета на Община Червен бряг, да бъдат актуализирани оценките 

на отчуждените имоти с планоснимачни номера 1620/2289, № 1618/2290, № 1619/2291 

по ПРЗ на гр. Червен бряг, чиито собственици се обезщетят с апартаменти.  

3. Общински съвет Червен бряг дава съгласие да бъдат променени заповедите за 

обезщетение на Петър Кънов, Илияна Симеонова, Михайл Димитров, Цено Тодоров,  

Галори Гетов като бъдат настанени в отделни апартаменти, находящи се в сграда с 

идентификатор 80501.805.411.1 със застроена площ 204.00 кв. м., етажи 2/втори/ и 

3/трети/, Предназначение: многофамилна жилищна сграда в гр. Червен бряг, ж.к. 

„Победа“, блок 6, вх. Б, след изравняване по стойностите на актуализираните оценки 

със стойността на апартамента за обезщетяване.  

 

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

подготовката и изпълнението на решенията в съответствие с действащото 

законодателство и настоящите решения. 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ  

СЪВЕТ – ЧЕРВЕН БРЯГ:  

         

 

/Петьо Костов/  

 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЧЕРВЕН БРЯГ 

 

     Препис-извлечение от протокол № 59  

     от заседание на Общински съвет –  

     Червен бряг, проведено на 29.05.2019 г. 

 

Относно:  Точка: Деветнадесета.  

Предложение относно приемане на строителна програма за изграждане, ремонт и 

поддръжка на общинските пътища 2019 г. 

Общински съвет Червен бряг   с поименно   гласуване  с 20  гласа ЗА, без против 

и 1 въздържал  се от общо 21 гласували общински съветници при общ брой 29 на 

съветниците в Общинския съвет,  прие 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 1322 

 

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

изпълнение на разпоредбите на  чл.50 от Закона за ДБ 2019 год. и решение 

№1157/31.01.2019г.  на ОбС с което е приет бюджета на  община Червен бряг и   

представеното от ВРИД Кмет на общината  в Общински съвет с вх. № 07-01-

219/08.05.2019 г. предложение относно приемане на строителна програма за 

изграждане, ремонт и поддръжка на общинските пътища 2019 г., Предложения от  

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

на 13 и 15 май 2019 г., 

Р Е Ш И: 

Общински съвет Червен бряг приема в строителната програма за 2019 година да 

бъде включен обект „Реконструкция и модернизация на общински пазар-Червен бряг“ в 

УПИ І, кв.5, м. ЦГЧ, по плана на гр. Червен бряг. 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ  

СЪВЕТ – ЧЕРВЕН БРЯГ:  

         

 

/Петьо Костов/  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЧЕРВЕН БРЯГ 

 

     Препис-извлечение от протокол № 59  

     от заседание на Общински съвет –  

     Червен бряг, проведено на 29.05.2019 г. 

 

Относно:  Точка: Двадесета.  

Предложение относно  схеми на местата за открита търговия на панаир 2019 

година. 

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 

№ 1323 

 

Общински съвет Червен бряг на основание чл.21, ал.1, т.7, т.8 и ал.2 от ЗМСМА  

и представеното от ВРИД Кмет на общината  в Общински съвет с вх. № 07-01-

222/08.05.2019 г. предложение относно  схеми на местата за открита търговия на 

панаир 2019 година,  Предложения от всички постоянни комисии при Общински съвет 

Червен бряг от заседания, проведени на 13 и 15 май 2019 г., 

Р Е Ш И: 

1. Приема схеми № 1, № 2, № 3, № 4 и № 5, пресъгласувани от Главен архитект 

на община Червен бряг на местата за открита търговия за времето на панаира 

на гр. Червен бряг през септември 2019 г. 

2. Определя паркинга на Общински пазар Червен бряг – като резервна 

площадка за търговия. 

3. Стартиране на процедурата по прием на заявления за местата за търговия да 

започне от 01.07.2019 г. 

4. Определя такса в размер на 2,40 лв. за  кв.м./ден. При закупуване на повече 

от 5 места, отстъпка до 20% от цената. 

 

Приложение: Копие на Схема № 1, Схема № 2, Схема № 3, Схема № 4 и Схема 

№ 5. 

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ  

СЪВЕТ – ЧЕРВЕН БРЯГ:  

         

 

/Петьо Костов/  

 

 

 

 

 

 



 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЧЕРВЕН БРЯГ 

 

     Препис-извлечение от протокол № 59  

     от заседание на Общински съвет –  

     Червен бряг, проведено на 29.05.2019 г. 

 

Относно:  Точка: Двадесет и първа.  

Устна информация  по изпълнение на решение 1094/05.11.2018г. относно обявеното 

частично бедствено положение в община Червен бряг. 

Общински съвет Червен бряг   с явно    гласуване  с 21 гласа ЗА, 1 против и 4 

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 

№ 1324 

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

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

Общинския съвет устна информация  от ВРИД Кмет на общината  относно обявеното 

частично бедствено положение в община Червен бряг, 

Р Е Ш И: 

Приема устна информация от ВРИД Кмет на общината относно обявеното 

частично бедствено положение в община Червен бряг 

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ  

СЪВЕТ – ЧЕРВЕН БРЯГ:  

         

 

/Петьо Костов/  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЧЕРВЕН БРЯГ 

 

     Препис-извлечение от протокол № 59  

     от заседание на Общински съвет –  

     Червен бряг, проведено на 29.05.2019 г. 

 

Относно:  Точка: Двадесет и втора.  

Предложение относно отпускане финансова помощ на граждани.  

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 

№ 1325 

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

на общината с вх. № 07-01-215/08.05.2019 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  15.05.2019 г., 

Р Е Ш И: 

1.Да  се отпусне финансова помощ  в размер на 300лв. на Л.Ц. К. от 

гр.Койнаре,ул. „…. 

         2.Да се отпусне  финансова помощ  в размер на 400лв. на Н. П. Н.  от с.Бресте, ул. 

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

финансова помощ. 

3. Да се отпусне  финансова помощ в размер на 200лв. на М. Ц. Д.  от .с.Бресте, 

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

финансова помощ.  

         4. Да не се отпуска  финансова помощ на  И. М. О.  от с. Бресте, ул. „… поради 

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

еднократна финансова помощ. 

      5. Да се отпусне  финансова помощ в размер на 400лв. на Г.   П. Ц. от гр.Червен 

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

еднократна финансова помощ. 

 6. Да се отпусне  финансова помощ в размер на 100лв.  на  М. Д. Б.  от  гр.Червен 

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

еднократна финансова помощ. 

  7. Да се отпусне  финансова помощ в размер на 100 лв. на  С.. Г. С. от гр.Червен 

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

еднократна финансова помощ. 

      8. Да се отпусне финансова помощ в размер на 300лв. на В. Д. И.а от с.Девенци, 

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

еднократна финансова помощ. 

 9. Да се отпусне финансова помощ в размер на 400лв. на И. С.  И. от гр. Червен 

бряг, …, вх.Б. 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ  

СЪВЕТ – ЧЕРВЕН БРЯГ:  

        /Петьо Костов/  



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЧЕРВЕН БРЯГ 

 

     Препис-извлечение от протокол № 59  

     от заседание на Общински съвет –  

     Червен бряг, проведено на 29.05.2019 г. 

 

Относно:  Точка: Двадесет и трета.  

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

ЗУТ  с нова площадка №2 на ул. „Васил Априлов“ за поставяне на павилион. 

Общински съвет Червен бряг     прие 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 1326 

 

Общински съвет Червен бряг на основание резултата от проведеното гласуване: 

14 гласа „ЗА“  приемане  на предложение относно допълване схемата на 

преместваемите обекти  по чл.56 от ЗУТ  с нова площадка №2 на ул. „Васил Априлов“ 

за поставяне на павилион,  1 против и 9  въздържали се от общо 24  гласували 

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

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

представеното от ВРИД Кмет на общината  в Общински съвет с вх. № 07-01-

220/08.05.2019 г. предложение относно допълване схемата на преместваемите обекти  

по чл.56 от ЗУТ  с нова площадка №2 на ул. „Васил Априлов“ за поставяне на 

павилион. 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ  

СЪВЕТ – ЧЕРВЕН БРЯГ:  

         

 

/Петьо Костов/  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЧЕРВЕН БРЯГ 

 

     Препис-извлечение от протокол № 59  

     от заседание на Общински съвет –  

     Червен бряг, проведено на 29.05.2019 г. 

 

Относно:  Точка: Двадесет и четвърта.  

Предложение относно провеждане на извънредно заседание на Асоциация по ВиК 

на обособена  територия, обслужвана от „Водоснабдяване и Канализация“ ЕООД – 

Плевен на 17.06.2019 г. 

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

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

съветниците в Общинския съвет,  прие 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 1327 

 

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

във връзка с чл.198е, ал.3 и ал.5 от Закона за водите, представеното от ВРИД Кмет на 

общината  в Общински съвет с вх. № 07-01-234/15.05.2019 г. предложение относно 

провеждане на извънредно заседание на Асоциация по ВиК на обособена  територия, 

обслужвана от „Водоснабдяване и Канализация“ ЕООД – Плевен на 17.06.2019 г. 

с приложено писмо  с вх. № 18-00-34/14.05.2019г. в деловодството на Община Червен 

бряг от  г-н Мирослав Петров – Председател на Асоциация по ВиК на обособена 

територия, обслужвана от „Водоснабдяване и Канализация“ ЕООД – Плевен за 

провеждане на извънредно  заседание на Общото събрание на Асоциацията на 

17.06.2019 г., Предложение от Комисията по устройство на територията, 

благоустрояване, комунални дейности и екология от заседание, проведено на 

15.05.2019 г., 

Р Е Ш И: 

Дава мандат на г-жа  Вергиния Василева, ВРИД Кмет на община Червен бряг, 

при невъзможност за участие – на инж. Светослав Георгиев, Зам. Кмет на община 

Червен бряг, да вземе участие в заседание на Асоциация по ВиК на обособена 

територия, обслужвана от „Водоснабдяване и Канализация“ ЕООД – Плевен, което ще 

се проведе на 17.06.2019 г. от 10.00 в заседателната зала на Областна администрация – 

Плевен, като гласува точките от дневния ред както следва: 

По т. 1. Разглеждане и приемане на  „Подробна инвестиционна програма за 

2019г.“ на „ВиК“ ЕООД-гр. Плевен– да гласува „ЗА“ 

По т. 2. Разглеждане и приемане на „Годишен финансов отчет за 2018 г.“ на 

АВиК – Плевен– да гласува „ЗА“ 

По т. 3. Втора  регулярна среща на АВиК – Плевен  и „ВиК“ ЕООД –гр. Плевен. 

– да гласува в интерес на общината. 

По т. 4. Други – да гласува в интерес на общината. 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ  

СЪВЕТ – ЧЕРВЕН БРЯГ:  

         

 

/Петьо Костов/  

 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЧЕРВЕН БРЯГ 

 

     Препис-извлечение от протокол № 59  

     от заседание на Общински съвет –  

     Червен бряг, проведено на 29.05.2019 г. 

 

Относно:  Точка: Двадесет и пета.  

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

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

Рупци. 

Общински съвет Червен бряг   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 

№ 1328 

 

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

ал. 7 от ЗОС и чл. 15, ал. 1 и ал. 2 от Наредба за реда за придобиване, управление и 

разпореждане с общинско имущество, представеното от ВРИД Кмет на общината  в 

Общински съвет с вх. № 07-01-235/15.05.2019 г. предложение относно отдаване под наем 

на имот № 000361 – публична общинска собственост, с начин на трайно ползване – 

язовир, находящ се в землището на с. Рупци, предложения от комисията  по финансово 

стопанска политика, бюджет и  общинска собственост и  Комисията поземеделие, гори и 

водно стопанство от заседания проведени на 18.03.2019 г., 

 

Р Е Ш И: 

 

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

предварително представяне ден преди търга 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 имот № 000361 – публична общинска 

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

площ 20,975 дка, за срок  от 10 години. 

II. Публичният търг с тайно наддаване да се проведе съгласно разпоредбите на 

Глава VIII от НРПУРОИ, с начална годишна наемна в размер на 461.00 

/четиристотин шестдесет и един/ лева без ДДС, съгласно Приложение № 7 към раздел 

XI, т. 11 от Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на 

услуги и депозит за участие в размер на 480.00 /четиристотин и осемдесет/ лева.  

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

в състав от 7 /седем/ члена, както следва  

1. Председател, правоспособен юрист, 3 /трима/ общински съветника, 1 /един/ 

представител на отдел ОбС и СД,  Кмет на населеното място.  

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

представител на отдел ОбС и СД, резервен член на кмета на населеното място. 

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

подготовка по провеждане на процедурата и сключване на договор със спечелилия 

участник. 

V.В изпълнение на т. ІІІ  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  Петко Ивайлов 

Петков, Цветомил Симеонов Кръстев и Явор Владимиров Бакърджиев,  за резервен 

член Николай Петров Димитров и  Тодор Иванов Тодоров за резервен член на мястата 

на кмета на населеното мястом 

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ  

СЪВЕТ – ЧЕРВЕН БРЯГ:  

         

 

/Петьо Костов/  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЧЕРВЕН БРЯГ 

 

     Препис-извлечение от протокол № 59  

     от заседание на Общински съвет –  

     Червен бряг, проведено на 29.05.2019 г. 

 

Относно:  Точка: Двадесет и седма.  

По чл.53:Предложение относно  издаване на разрешение за изработване на проект 

за Подробен устройствен план –Парцеларен план (ПУП – ПП) за ПИ № 009043 в 

землище на с.Девенци, с ЕКАТТЕ 20383, местността „Лъката”с начин на трайно 

ползване „пасище , мера”, община Червен бряг, обл.Плевен представляващ план 

схема за електропровод за захранване на горепосочения имот, засягащ местен път 

№000037,соственост на община Ч. бряг, в землище на с.Девенци, местността 

„Лъката“, община Червен бряг,Област Плевен. 

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

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

съветниците в Общинския съвет,  прие 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 1329 

 

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

чл.112/ЗУТ и Наредба 8/2001г. за ОСУСП, чл. 124а, ал.1, чл124б, ал.1 и чл.125 от ЗУТ, 

предложение вх. № 07-01-238/22.05.2019 г. от  г-жа Вергиния Василева –ВРИД кмет на 

община Червен бряг, съгласно заповед № РД-09-174/08.04.2019 г.  относно  издаване на 

разрешение за изработване на проект за Подробен устройствен план –Парцеларен план 

(ПУП – ПП) за Поземлен Имот  № 009043 в землище на с.Девенци, с ЕКАТТЕ 20383, 

местността „Лъката”с начин на трайно ползване „пасище , мера”, община Червен бряг, 

обл.Плевен представляващ план схема за електропровод за захранване на 

горепосочения имот, засягащ местен път №000037,собственост на община Ч. бряг, в 

землище на с.Девенци, местността „Лъката“, община Червен бряг,Област Плевен, 

Р Е Ш И: 

     1.   Общински съвет  разрешава  изработването на проект за Подробен 

устройствен план –Парцеларен план (ПУП – ПП) за ПИ № 009043 в землище на 

с.Девенци с ЕКАТТЕ 20383, местността „Лъката” с начин на трайно ползване „пасище , 

мера”, община Червен бряг, обл.Плевен представляващ план схема за електропровод за 

захранване на горепосочения имот, засягащ местен път №000037 на община Ч. бряг в 

землище на с.Девенци, местността „Лъката“, община Червен бряг, Област Плевен. 

при спазване на следните изисквания: 

 Разработването на ПУП-ПП да е в съответствие с внесеното графично 

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

 Проекта за ПУП-ПП да се изработи от проектанти - физически лица, които 

притежават съответната техническа и проектантска правоспособност, съгласно 

изискването на чл.230, ал.1 от ЗУТ.  

 Подробният устройствен план да се придружи от план-схеми за 

електроснабдяване, 

 Съдържанието, оформянето и обема на графичните материали към проектните 

части за на ПУП-ПП да отговарят на Наредба 8/14.06.2001г. за обема и 

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

сила от 11.03.2014 г. )  



 Възложителят да съгласува проекта със заинтересованите централни и 

териториални администрации, специализираните контролни органи и 

експлоатационни дружества, преди внасянето му за приемане и одобряване.  

             2.  Общински съвет Червен бряг дава предварително съгласие за преминаване 

на  линейни обекти на техническата инфраструктура - електропровод за захранване на 

горепосочения имот засягащ местен път № 000037 на община Ч. бряг в землище на 

с.Девенци, местността „Лъката“, община Червен бряг,Област Плевен.  

       Предварителното съгласие важи за срок от пет години . 

          3. Одобрява представеното задание за изработване на Подробен устройствен 

план-Парцеларен  план по т.1, което е неразделната част от настоящо разрешение. 

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

извърши необходимите правни и фактически действия в изпълнение на настоящето 

Решение. 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ  

СЪВЕТ – ЧЕРВЕН БРЯГ:  

         

 

/Петьо Костов/  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЧЕРВЕН БРЯГ 

 

     Препис-извлечение от протокол № 59  

     от заседание на Общински съвет –  

     Червен бряг, проведено на 29.05.2019 г. 

 

Относно:  Точка: Двадесет и осма.  

Предл. по чл.53:Предложение относно  прекратяване на аренден договор 

Общински съвет Червен бряг   с поименно   гласуване  с 15  гласа ЗА, без  

против и 10  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 

№ 1330 

 

Общински съвет Червен бряг на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 27, 

ал. 1, т. 3 от Закона за аренда в земеделието, представеното от ВРИД Кмет на общината  

в Общински съвет с вх. № 07-01-239/22.05.2019 г. предложение относно прекратяване 

на аренден договор във връзка с чл. 23 от договор за аренда на земеделска земя с вх. 

рег. № 206/22.02.2011 г., акт № 69, том І, вписан в Служба по вписванията – гр. Червен 

бряг,  

Р Е Ш И: 

 

1. Дава съгласие да се прекрати по взаимно съгласие действието на Договор за 

аренда на земеделска земя в землището на с. Телиш сключен на 22.02.2011 г. с 

нотариална заверка на подписите рег. № 484/22.02.2011 г. на Нотариус Ивалина 

Иванова, нотариус в РС-Червен бряг, вписан с вх. рег. № 206/22.02.2011 г., акт №  69, 

том І, на Служба по вписванията – Червен бряг, относно следния недвижим имот, а 

именно: 

 Поземлен имот с идентификатор 72206.472.1/седемдесет и две хиляди двеста и 

шест точка четиристотин седемдесет и две точка едно/ по Кадастрална карта и 

кадастрални регистри, с площ 25599/двадесет и пет хиляди петстотин деветдесет и 

девет/квадратни метра, с начин на трайно ползване-пасище, местност „Средния връх“, 

категория на земята – трета, с. Телиш, при граници: 72206.472.471, актуван с АОС № 

1626/17.02.2011 г., с номер по предходен план № 472001/четиристотин седемдесет и 

два нула нула едно/. 

2. Разноските по прекратяване на арендния договор да се извършат от „Сдружение 

на ловците и риболовците – Община Долни Дъбник“. 

3. Възлага на ВрИД Кмета на Община Червен бряг цялостната организация по 

прекратяването по взаимно съгласие на договора. 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ  

СЪВЕТ – ЧЕРВЕН БРЯГ:  

         

 

/Петьо Костов/  

 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЧЕРВЕН БРЯГ 

 

     Препис-извлечение от протокол № 59  

     от заседание на Общински съвет –  

     Червен бряг, проведено на 29.05.2019 г. 

 

Относно:  Точка: Двадесет и девета.  

По чл.53:Предложение относно определяне  представител  на Община Червен бряг 

в Общо събрание на  „ТЕРА” АД. 

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 

№ 1331 

 

Общински съвет Червен бряг  във връзка с представената от ВРИД Кмет на 

общината  в Общински съвет с вх. № 07-01-240/23.05.2019 г. покана от  инж.Светла 

Вълова –изп. директор на „ТЕРА” АД  относно  свикване на Общо събрание на 

акционерите в „ТЕРА” АД  на 26.06.2019 г. и определяне на представител  на общината 

за участие в Общото събрание, на основание чл.21,ал.1, т.9 от ЗМСМА, устно 

предложение от  общински съветници Тодор Тодоров и Марио Рангелов от заседание , 

проведено на 29.05.2019 г. за представител на общината да бъде избран Петьо 

Веселинов Костов – председател на Общинския съвет,   

 Р Е Ш И:   

Избира  Петьо Веселинов Костов –председател на Общински съвет Червен бряг, 

да представлява Община Червен бряг и вземе участие в работата на общото събрание 

на „Тера” АД на 26.06.2019 г. 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ  

СЪВЕТ – ЧЕРВЕН БРЯГ:  

         

 

/Петьо Костов/  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЧЕРВЕН БРЯГ 

 

     Препис-извлечение от протокол № 59  

     от заседание на Общински съвет –  

     Червен бряг, проведено на 29.05.2019 г. 

 

Относно:  Точка: Тридесета.  

По чл.53:Предложение относно отмяна на 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 

№ 1332 

 

Общински съвет Червен бряг на основание резултата от проведеното гласуване: 

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

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

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

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

Община Червен бряг, актуван с АОС 525/11.04.2002 г.,  5 против и 19  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 ВРИД Кмет на общината  в Общински съвет с вх. 

№ 07-01-241/28.05.2019 г. предложение относно отмяна на 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/  

 

 

 


