
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЧЕРВЕН БРЯГ 

 

     Препис-извлечение от протокол № 60  

     от заседание на Общински съвет –  

     Червен бряг, проведено на 26.06.2019 г. 

 

Относно:  Пряко предаване  на заседанието на Общинския съвет  по местния        

радиовъзел 

 

Общинският съвет Червен бряг, 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, прие 

 

РЕШЕНИЕ 

№ 1333 

 

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

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

организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието 

му с общинската администрация,  

Р Е Ш И: 

Заседанието на Общински съвет Червен бряг на  26.06.2019 г. да   се предава 

пряко по местния радиовъзел . 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ  

СЪВЕТ – ЧЕРВЕН БРЯГ:  

         

 

/Петьо Костов/  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЧЕРВЕН БРЯГ 

 

     Препис-извлечение от протокол № 60  

     от заседание на Общински съвет –  

     Червен бряг, проведено на 26.06.2019 г. 

 

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

“ЕТА” 

 

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

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

съветниците в Общинския съвет, прие  

 

РЕШЕНИЕ 

№ 1334 

 

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

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

организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието 

му с общинската администрация,   

Р Е Ш И: 

Заседанието на Общински съвет Червен бряг на  26.06.2019 година  да се заснеме 

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

следващия ден и повторение  на 29.06.2019 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 № 60  

     от заседание на Общински съвет –  

     Червен бряг, проведено на 26.06.2019 г. 

 

Относно:  Точка: Първа.  

Писмо от професор Марко Марков относно отдаване на дължимата почит към 

основателите на Червен бряг  и  обявяване на Константин Павлов, Христо Лалов 

и Петко Милков  за почетни граждани на гр. Червен бряг 

 

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

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

съветниците в Общинския съвет,  прие 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 1335 

 

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

чл.49, ІА, т.3  от Наредбата за символиката и отличията на Община Червен бряг,  

във връзка с писмо с вх. № 044-М-2/21.02.2019г. от професор Марко Марков, 

предложение от Комисията по образование, култура и вероизповедания от заседание, 

проведено на 18.06.2019 г., 

Р Е Ш И: 

  Удостоява посмъртно с Почетна грамота  Константин Павлов, Христо Лалов и 

Петко Милков  за съществен принос в издигане духовното развитие на Община Червен 

бряг. 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ  

СЪВЕТ – ЧЕРВЕН БРЯГ:  

         

 

/Петьо Костов/  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЧЕРВЕН БРЯГ 

 

     Препис-извлечение от протокол № 60  

     от заседание на Общински съвет –  

     Червен бряг, проведено на 26.06.2019 г. 

 

Относно:  Точка: Втора.  

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,  прие 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 1336 

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. № 07-01-260/10.06.2019 г. 

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  заседания на постоянните комисии, проведени на 

17, 18 и 19 юни 2019 г. и устно предложение от  общински съветник Десислав Василев 

Иванов, направено на заседанието на Общинския съвет да се  възложи на председателя  

на ОбС да  сигнализира районна прокуратура относно санирането на бл.12, 

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., 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. 

2. Възлага на председателя на ОбС да  сигнализира Районна прокуратура -

Червен бряг относно санирането на бл.12 – ул. „Княз Борис І“ № 49, гр. Червен бряг. 

 

По т.1 решението е прието с  явно гласуване с 14 гласа ЗА, Против - 3 и 

Въздържали се – 10 от  общо 27  гласували общински съветници при общ брой 

29 на съветниците в Общинския съвет. 

По т.2 решението е прието с  явно гласуване с 14 гласа ЗА, Против - 2 и 

Въздържали се – 6 от  общо 22  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 № 60  

     от заседание на Общински съвет –  

     Червен бряг, проведено на 26.06.2019 г. 

 

Относно:  Точка: Трета.  

Предложение относно приемане на уточнения план,  отчета на бюджета и 

 отчет-сметка ТБО на Община Червен бряг за 2018г. 

 

Общински съвет Червен бряг прие 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 1337 

 

Общински съвет Червен бряг на основание резултата от проведеното гласуване: 

14 гласа „ЗА“  приемане  на уточнения план,  отчета на бюджета и отчет-сметка Т Б О 

на Община Червен бряг за 2018г.,  4 против и 11  въздържали се от общо 29  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-

247/03.06.2019 г. предложение относно приемане на уточнения план,  отчета на 

бюджета и отчет-сметка ТБО на Община Червен бряг за 2018г. 

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ  

СЪВЕТ – ЧЕРВЕН БРЯГ:  

         

 

/Петьо Костов/  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЧЕРВЕН БРЯГ 

 

     Препис-извлечение от протокол № 60  

     от заседание на Общински съвет –  

     Червен бряг, проведено на 26.06.2019 г. 

 

Относно:  Точка: Четвърта.  

Предложение относно приемане на годишен отчет за състоянието на общинския 

дълг за 2018 год. и намерения за поемане през 2019 год. 

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

и 8 въздържали  се от общо 29 гласували общински съветници при общ брой 29 на 

съветниците в Общинския съвет,  прие 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 1338 

 

Общински съвет Червен бряг на основание чл.21, ал.1 т.10 от ЗМСМА и чл.9 от 

Закона за общинския дълг,  представеното от ВРИД Кмет на общината  в Общински 

съвет с вх. № 07-01-249/03.06.2019 г. предложение относно приемане на годишен отчет 

за състоянието на общинския дълг за 2018 год. и намерения за поемане през 2019 год., 

Предложения от всички постоянни комисии от заседания проведени на 17, 18 и 19 юни 

2019 година, 

Р Е Ш И: 

 1.Приема годишния отчет за състоянието на общинския дълг  за 2018г.  и 

намерения за поемане през 2019 год., съгласно приложения №1, №2,  №3, № 4, №5 . 

           2. Приема Информация за общинския дълг, издадените общински гаранции, 

съотношението на плащанията, дълга на лицата по чл. 8а от Закона за общинския дълг 

и издадените от тях гаранции през 2018г. на община Червен бряг по образец 

Приложение № 14 от писмо ФО-1/2019г. на Министерство на финансите. 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ  

СЪВЕТ – ЧЕРВЕН БРЯГ:  

         

 

/Петьо Костов/  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЧЕРВЕН БРЯГ 

 

     Препис-извлечение от протокол № 60  

     от заседание на Общински съвет –  

     Червен бряг, проведено на 26.06.2019 г. 

 

Относно:  Точка: Пета.  

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 

№ 1339 

 

Общински съвет Червен бряг на основание резултата от проведеното гласуване: 

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

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

ЗМСМА, не приема представеното от ВРИД Кмет на общината  в Общински съвет с вх. 

№ 07-01-252/05.06.2019 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 № 60  

     от заседание на Общински съвет –  

     Червен бряг, проведено на 26.06.2019 г. 

 

Относно:  Точка: Шеста.  

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 BG05M9OP001-2.040-0092 

„Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания от Община Червен 

бряг ”, процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ 

BG05M9OP001-2.040 „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания“ 

– Компонент 2, с обща стойност на проекта 254 467.04 лв. 

 

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

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

съветниците в Общинския съвет,  прие 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 1340 

 

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-

259/10.06.2019 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 BG05M9OP001-2.040-0092 

„Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания от Община Червен бряг ”, 

процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ 

BG05M9OP001-2.040 „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания“ – 

Компонент 2, с обща стойност на проекта 254 467.04 лв., предложения от всички 

постоянни комисии от заседания, проведени на 17, 18 и 19 юни 2019 г., 

 

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 50 893,41 лв. 

/петдесет хиляди осемстотин деветдесет и три лева и четиридесет и една 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 БФП № BG05M9OP001-2.040-0092-C01, проект 



„Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания от Община Червен бряг” 

към Министерство на труда и социалната политика, Управляващ орган на ОП РЧР 

2014-2020 г. 

 

Приложение: съгласно текста 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ  

СЪВЕТ – ЧЕРВЕН БРЯГ:  

         

 

/Петьо Костов/  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЧЕРВЕН БРЯГ 

 

     Препис-извлечение от протокол № 60  

     от заседание на Общински съвет –  

     Червен бряг, проведено на 26.06.2019 г. 

 

Относно:  Точка: Седма.  

Предложение относно откриване на процедура за определяне на съдебни 

заседатели, утвърждаване на правила за нейното провеждане, избор на комисия, 

която да извърши проверка на документите и изслушване  на кандидатите за 

съдебни заседатели  за Окръжен съд – Плевен, и изготви доклад.  

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

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

съветниците в Общинския съвет,  прие 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 1341 

 

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

ЗМСМА, чл. 68, ал. 1 от Закона за съдебната власт, чл. 8, ал. 1 от Наредба № 7/ 28. 09. 

2017 г. за съдебните заседатели на Висшия съдебен съвет, предвид изложените в писмо 

с вх. № 010-00-27/03.06.2019г. фактически основания и при условията на чл.60 от АПК 

и представеното от Председателя на Общински съвет в Общински съвет с вх. № 010-00-

27(1)/11.06.2019 г. предложение относно откриване на процедура за определяне на 

съдебни заседатели, утвърждаване на правила за нейното провеждане, избор на 

комисия, която да извърши проверка на документите и изслушване  на кандидатите за 

съдебни заседатели  за Окръжен съд – Плевен, и изготви доклад, предложения от 

всички постоянни комисии от заседания проведени на 17, 18 и 19 юни 2019 г., 

допълнително уточнение направено на заседанието на Общинския съвет  относно 

мястото за подаване на документите,  

Р Е Ш И: 

1. Открива процедура за определяне на съдебни заседатели при Окръжен съд – 

Плевен. 

2. Общински съвет – Червен бряг утвърждава правила за провеждане на 

процедурата за определяне на съдебни заседатели, както следва: 

2.1.За съдебен заседател може да бъде избран дееспособен български гражданин, който: 

– е на възраст от 21 до 68 години; 

– има настоящ адрес в община, която попада в рамките на съдебния район на съда, за 

който кандидатства; 

– има завършено най-малко средно образование; 

– не е осъждан за умишлено престъпление, независимо от реабилитацията; 

– не страда от психически заболявания. 

2.2.Съдебен заседател не може да бъде лице, което: 

– е съдебен заседател в друг съд; 

– е общински съветник от съдебния район, за който е избран; 

– участва в ръководството на политическа партия, коалиция или организация с 

политически цели; 

– работи в съд, прокуратура, следствени органи, Министерството на вътрешните работи 

или в други органи от системата за национална сигурност, намиращи се в съдебния 

район, за който е избран. 



- съгласно чл.69, ал.2 от ЗСВ Съдебните заседатели не могат да бъдат избирани за 

повече от два последователни мандата към същия съд. 

2.3.Решението за откриване на процедурата се обявява по кабелна ТВ ЕТА и на 

интернет страниците на Община Червен бряг и Общински съвет – Червен бряг. 

2.4. Кандидатите следва да предоставят в срок до 31.07.2019г. в деловодството на 

Общински съвет , ет.6,  стая 606 в сградата на общинска администрация, гр. 

Червен бряг, ул. «Антим І» № 1  заявление за кандидатстване – Приложение № 1, 

придружено с документите, посочени в чл.68, ал.3 от Закона за съдебната власт, 

както и декларация по чл.69, ал.2 от ЗСВ – Приложение № 4. 

2.5. Утвърждава образец от заявление за кандидатстване – Приложение № 1, 

декларация за липса на обстоятелства по чл.67, ал.3 от ЗСВ – Приложение № 2 и 

писмено съгласие – Приложение № 3, декларация по чл.69, ал.2 от ЗСВ – Приложение 

№ 4. 

2.6. Списъкът на допуснатите до участие кандидати, заедно с техните автобиографии, 

мотивационни писма и препоръки и документи по ал. 3, т. 9 се публикуват на интернет 

страницата на общинския съвет най-малко 14 дни преди датата на изслушването по чл. 

68а ЗСВ. Най-малко 10 на сто от лицата, които се включват в списъка, трябва да са с 

квалификация в областта на педагогиката, психологията и социалните дейности. 

2.7. Временната комисия изслушва всеки от допуснатите кандидати в публично 

заседание. Изслушването на кандидатите ще се проведе на 10.09.2019г. от 10:00 часа в 

Заседателната зала на Общински съвет – Червен бряг,  ул. “Антим I”  № 1, в сградата на 

Общината, ет.6. 

2.8. Не по-късно от три работни дни преди изслушването юридически лица с 

нестопанска цел, определени за извършване на общественополезна дейност, могат да 

представят на общинския съвет становища за кандидата, включващи и въпроси, които 

да му бъдат поставяни. Анонимни становища и сигнали не се разглеждат. 

2.9. Комисията  съставя доклад за протичането на изслушването, който се предоставя 

на общинския съвет в 7-дневен срок преди гласуването и се публикува на страницата на 

общинския съвет в интернет заедно с протокола от изслушването.   

3. Общински съвет Червен бряг 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 избира временна комисия за проверка на документите 

и  изслушване на кандидатите за съдебни заседатели  в петчленен състав: 

Председател: Петьо Веселинов Костов. 

Членове:       Радко  Стефанов Георгиев 

                      Ганка Нинова Василева 

                     Атанас Цветанов Атанасов 

                     Явор Владимиров Бакърджиев  

4.На основание чл.60 от АПК Общински съвет Червен бряг допуска предварително 

изпълнение на настоящото решение. 

 

Приложение: Приложение № 1 - заявление, Приложение № 2 - декларация по 

чл.67, ал.3 от ЗСВ, Приложение № 3  - писмено съгласие, Приложение 4- декларация по 

чл.69, ал.2 от ЗСВ и  копие на писмо вх. № 010-00-27/03.06.2019г. от Апелативен съд – 

Велико Търново. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ  

СЪВЕТ – ЧЕРВЕН БРЯГ:  

         

 

/Петьо Костов/  



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЧЕРВЕН БРЯГ 

 

     Препис-извлечение от протокол № 60  

     от заседание на Общински съвет –  

     Червен бряг, проведено на 26.06.2019 г. 

 

Относно:  Точка: Осма.  

Предложение относно откриване на процедура за определяне на съдебни 

заседатели, утвърждаване на правила за нейното провеждане, избор на комисия, 

която да извърши проверка на документите и изслушване  на кандидатите за 

съдебни заседатели  за Районен съд – Червен бряг, и изготви доклад. 

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

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

на съветниците в Общинския съвет,  прие 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 1342 

 

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

ЗМСМА, чл. 68, ал. 1 от Закона за съдебната власт, чл. 8, ал. 1 от Наредба № 7/ 28. 09. 

2017 г. за съдебните заседатели на Висшия съдебен съвет, предвид изложените в писмо 

с вх. № 010-00-28/07.06.2019г. фактически основания и при условията на чл.60 от АПК , 

представеното от Председателя на Общинския съвет в Общински съвет с вх. № 010-00-

28(1)/11.06.2019 г. предложение относно откриване на процедура за определяне на 

съдебни заседатели, утвърждаване на правила за нейното провеждане, избор на 

комисия, която да извърши проверка на документите и изслушване  на кандидатите за 

съдебни заседатели  за Районен съд – Червен бряг, и изготви доклад, предложения от 

всички постоянни комисии от заседания проведени на 17, 18 и 19 юни 2019 г., 

допълнително уточнение направено на заседанието на Общинския съвет  относно 

мястото за подаване на документите,  

Р Е Ш И: 

1.Открива процедура за определяне на съдебни заседатели при Районен съд – Червен 

бряг. 

2.Общински съвет – Червен бряг утвърждава правила за провеждане на процедурата 

за определяне на съдебни заседатели, както следва: 

2.1.За съдебен заседател може да бъде избран дееспособен български гражданин, който: 

– е на възраст от 21 до 68 години; 

– има настоящ адрес в община, която попада в рамките на съдебния район на съда, за 

който кандидатства; 

– има завършено най-малко средно образование; 

– не е осъждан за умишлено престъпление, независимо от реабилитацията; 

– не страда от психически заболявания. 

2.2.Съдебен заседател не може да бъде лице, което: 

– е съдебен заседател в друг съд; 

– е общински съветник от съдебния район, за който е избран; 

– участва в ръководството на политическа партия, коалиция или организация с 

политически цели; 

– работи в съд, прокуратура, следствени органи, Министерството на вътрешните работи 

или в други органи от системата за национална сигурност, намиращи се в съдебния 

район, за който е избран. 



-съгласно чл.69, ал.2 от ЗСВ Съдебните заседатели не могат да бъдат избирани за 

повече от два последователни мандата към същия съд. 

2.3.Решението за откриване на процедурата се обявява по кабелна ТВ ЕТА и на 

интернет страниците на Община Червен бряг и Общински съвет – Червен бряг. 

2.4. Кандидатите следва да предоставят в срок до 31.07.2019г. в деловодството на 

Общински съвет , ет.6,  стая 606 в сградата на общинска администрация, гр. 

Червен бряг, ул. «Антим І» № 1 заявление за кандидатстване – Приложение № 1, 

придружено с документите, посочени в чл.68, ал.3 от Закона за съдебната власт, 

както и декларация по чл.69, ал.2 от ЗСВ – Приложение № 4. 

2.5. Утвърждава образец от заявление за кандидатстване – Приложение № 1, 

декларация за липса на обстоятелства по чл.67, ал.3 от ЗСВ – Приложение № 2 и 

писмено съгласие – Приложение № 3, декларация по чл.69, ал.2 от ЗСВ – Приложение 

№ 4. 

2.6. Списъкът на допуснатите до участие кандидати, заедно с техните автобиографии, 

мотивационни писма и препоръки и документи по ал. 3, т. 9 се публикуват на интернет 

страницата на общинския съвет най-малко 14 дни преди датата на изслушването по чл. 

68а ЗСВ. Най-малко 10 на сто от лицата, които се включват в списъка, трябва да са с 

квалификация в областта на педагогиката, психологията и социалните дейности. 

2.7. Временната комисия изслушва всеки от допуснатите кандидати в публично 

заседание. Изслушването на кандидатите ще се проведе на 10.09.2019г. от 10:00 часа в 

Заседателната зала на Общински съвет – Червен бряг,  ул. “Антим I”  № 1, в сградата на 

Общината, ет.6. 

2.8. Не по-късно от три работни дни преди изслушването юридически лица с 

нестопанска цел, определени за извършване на общественополезна дейност, могат да 

представят на общинския съвет становища за кандидата, включващи и въпроси, които 

да му бъдат поставяни. Анонимни становища и сигнали не се разглеждат. 

2.9. Комисията  съставя доклад за протичането на изслушването, който се предоставя 

на общинския съвет в 7-дневен срок преди гласуването и се публикува на страницата на 

общинския съвет в интернет заедно с протокола от изслушването.  

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

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

съветниците в Общинския съвет избира временна комисия за проверка на  документите 

и изслушване на кандидатите за съдебни заседатели  в петчленен състав: 

Председател: Петьо Веселинов Костов. 

Членове:       Радко  Стефанов Георгиев 

                      Ганка Нинова Василева 

                     Атанас Цветанов Атанасов 

                     Явор Владимиров Бакърджиев  

4.На основание чл.60 от АПК Общински съвет Червен бряг допуска предварително 

изпълнение на настоящото решение. 

 

Приложение: Приложение № 1 - заявление, Приложение № 2 - декларация по 

чл.67, ал.3 от ЗСВ, Приложение № 3  - писмено съгласие, Приложение 4- декларация по 

чл.69, ал.2 от ЗСВ и копие на писмо вх. № 010-00-28/07.06.2019г. от Окръжен съд – 

Плевен  

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ  

СЪВЕТ – ЧЕРВЕН БРЯГ:  

         

/Петьо Костов/  



 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЧЕРВЕН БРЯГ 

 

     Препис-извлечение от протокол № 60  

     от заседание на Общински съвет –  

     Червен бряг, проведено на 26.06.2019 г. 

 

Относно:  Точка: Девета.  

Отчет за изпълнението на решенията на Общински съвет Червен бряг за периода 

от м. октомври 2018г. до м. март 2019г. 

 

Общински съвет Червен бряг   с поименно   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,  прие 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 1343 

Общински съвет Червен бряг на основание чл.21, ал.1, т.23, т.24 и ал.2 от 

ЗМСМА, в изпълнение на  приетия план за  провеждане на заседанията на Общинския 

съвет през 2019 година, съгласно Решение № 1152/31.01.2019 г. и във връзка с 

представения  на основание чл.44, ал.1, т.7 от ЗМСМА  от ВРИД Кмет на общината  в 

Общински съвет с вх. № 07-01-262/11.06.2019 г. отчет за изпълнението на решенията на 

Общински съвет Червен бряг за периода от м. октомври 2018г. до м. март 2019г., 

предложения от всички постоянни комисии от заседания, проведени на 17, 18 и 19 юни 

2019 година, 

Р Е Ш И: 
Приема  Отчет за изпълнението на решенията на Общински съвет Червен бряг за 

периода от м. октомври 2018г. до м. март 2019г., съгласно приложението. 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ  

СЪВЕТ – ЧЕРВЕН БРЯГ:  

         

 

/Петьо Костов/  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЧЕРВЕН БРЯГ 

 

     Препис-извлечение от протокол № 60  

     от заседание на Общински съвет –  

     Червен бряг, проведено на 26.06.2019 г. 

 

Относно:  Точка: Десета.  

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  със 17 гласа ЗА, без против и 

6 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 

№ 1344 

 

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 № 60  

     от заседание на Общински съвет –  

     Червен бряг, проведено на 26.06.2019 г. 

 

Относно:  Точка: Единадесета.  

Отчет на План за реализиране на Стратегията за развитие на образованието в 

община Червен бряг през 2018 г. и приемане на План за за реализиране на 

Стратегията за развитие на образованието в община Червен бряг през 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 

№ 1345 

 

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

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

2019 година, съгласно Решение № 1152/31.01.2019 г. и представеното от ВРИД Кмет на 

общината  в Общински съвет с вх. № 07-01-250/04.06.2019 г. предложение за приемане 

на отчет на План за реализиране на Стратегията за развитие на образованието в община 

Червен бряг през 2018 г. и приемане на План за  реализиране на Стратегията за 

развитие на образованието в община Червен бряг през 2019 г., предложение от 

Комисията по образование, култура и вероизповедания от заседание, проведено на 

18.06.2019 г., 

Р Е Ш И: 
Приема Отчет на План за реализиране на Стратегията за развитие на 

образованието в община Червен бряг през 2018 г. и План за за реализиране на 

Стратегията за развитие на образованието в община Червен бряг през 2019 г.  , съгласно 

приложението. 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ  

СЪВЕТ – ЧЕРВЕН БРЯГ:  

         

 

/Петьо Костов/  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЧЕРВЕН БРЯГ 

 

     Препис-извлечение от протокол № 60  

     от заседание на Общински съвет –  

     Червен бряг, проведено на 26.06.2019 г. 

 

Относно:  Точка: Дванадесета.  

Предложение относно отпускане финансова помощ на граждани. 

 

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

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

съветниците в Общинския съвет,  прие 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 1346 

 

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

на общината с вх. № 07-01-254/06.06.2019 г.  относно отпускане на  еднократна 

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

Критерии  за отпускане на еднократна финансова помощ на граждани от община 

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

Комисията  по социална политика, трудова заетост и етнодемографски въпроси  от  

заседание  проведено на  19.06.2019 г., 

Р Е Ш И: 

1.Да се отпусне финансова помощ в размер на 300лв. на В. И. К. от гр.Червен 

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

еднократна финансова помощ. 

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

бряг, 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 100лв. на  Н. С. М. от гр.Червен 

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

еднократна финансова помощ. 

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

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

еднократна финансова помощ. 

 5. Да се отпусне  финансова помощ в размер на 500лв.  на  Г. К. Г.  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 300 лв. на  В. Н. К.  от гр.Червен 

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

еднократна финансова помощ. 

      7. Да не се отпуска  финансова помощ  на Ф. А. Я.  от гр.Червен бряг , ул. „…., 

поради липса на основание по раздел III от Критериите  за отпускане на еднократна 

финансова помощ. 

 8. Да се отпусне финансова помощ в размер на 300лв. на В. С. К. от гр.Червен 

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

еднократна финансова помощ. 



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

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

еднократна финансова помощ. 

     10. Отлага  обсъждането  на молбата  на Д. А. Д.  от с.Глава, ул. „….., за 

представяне на допълнителни документи. 

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ  

СЪВЕТ – ЧЕРВЕН БРЯГ:  

         

 

/Петьо Костов/  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЧЕРВЕН БРЯГ 

 

     Препис-извлечение от протокол № 60  

     от заседание на Общински съвет –  

     Червен бряг, проведено на 26.06.2019 г. 

 

Относно:  Точка: Тринадесета.  

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  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 

№ 1347 

 

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 19.06.2019 г., 

 Р Е Ш И: 

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

215/28.05.2019 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 № 60  

     от заседание на Общински съвет –  

     Червен бряг, проведено на 26.06.2019 г. 

 

Относно:  Точка: Четиринадесета.  

Предложение относно  предоставяне  имоти–общ. собственост, находящи се в 

землището на с. Девенци за обезщетение по съдебно решение  на   наследниците на 

Иван Стоянов. 

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

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

съветниците в Общинския съвет,  прие 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 1348 

 

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

с  представеното в Общински съвет  с вх. № 096-00-1/06.06.2019 г. предложение от 

Георги Цветанов Николов – началник на ОС „Земеделие“ град Червен бряг  относно  

предоставяне  на имоти от ККиКР на землище на с. Девенци по решение № 

260/27.08.1997г. на Районен съд гр. Червен бряг  като обезщетение  при изпълнение на 

съдебно решение по преписка  на наследници на Иван Стоянов –бивш жител на с. 

Девенци и внесеното  от Кмета на общината с вх. № 096-00-1(2) 10.06.2019 година 

положително становище  по предложението,  на основание  §27, ал. 2, т. 2 от ПЗР на 

ЗИДЗСПЗЗ/ДВ бр. 62/2010 г., предложение от Комисията по финансово стопанска 

политика, бюджет и общинска собственост, от  заседание, проведено на 18.06.2019 г.   и 

предложение от Комисията по земеделие, гори и водно стопанство от  заседание, 

проведено на 18.06.2019 г., 

Р Е Ш И: 

Предоставя като обезщетение при изпълнение на  Решение № 260/27.08.1997г. на 

Районен съд гр. Червен бряг по преписка № 4729 А/2019г. на наследниците на Иван 

Стоянов – бивш жител на с. Девенци следните имоти по КК и КР на землището на с. 

Девенци,  както следва: 

-Поземлен имот с идентификатор №20383.22.37, с площ 1000кв.м., с НТП-нива, 

категория –ІV, местност „ Горното орниче“. Стар номер по КВС на с. Девенци -022037, 

-Поземлен имот с идентификатор №20383.81.15, с площ 831кв.м., с НТП-нива, 

категория –ІV, местност „ Малката лъка“. Стар номер по КВС на с. Девенци -081015, 

-Поземлен имот с идентификатор №20383.257.3, с площ 766 кв.м., с НТП-нива, 

категория –VІ, местност „ Велчов градеж“. Стар номер по КВС на с. Девенци -257003. 

 
 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ  

СЪВЕТ – ЧЕРВЕН БРЯГ:  

         

 

/Петьо Костов/  

 

 

 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЧЕРВЕН БРЯГ 

 

     Препис-извлечение от протокол № 60  

     от заседание на Общински съвет –  

     Червен бряг, проведено на 26.06.2019 г. 

 

Относно:  Точка: Петнадесета.  

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

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

отдаване под наем. 

 

І.Общински съвет Червен бряг   с поименно   гласуване  с 20  гласа ЗА, 1 против 

и 8 въздържали  се от общо 29 гласували общински съветници при общ брой 29 на 

съветниците в Общинския съвет,  прие 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 1349 

 

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

255/07.06.2019 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 и отдаване под наем, предложение от Комисията по финансово стопанска 

политика, бюджет и общинска собственост от заседание, проведено на 18.06.2019 г.  и 

предложение от Комисията по устройство на територията, благоустрояване, комунални 

дейности и екология от заседание проведено на 17.06.2019 г., 

Р Е Ш И: 

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

на нова площадка № 2 с площ 9,00 кв.м. по ул. „В. Априлов“, съгласувана от Главен 

архитект на община Червен бряг. 

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

НРПУРОИ за отдаване под наем на общински недвижими имоти, чрез предварително 

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

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

общински недвижими имоти, представляващ площадка с площ 9.00 кв.м. за поставяне 

на павилион, находяща се на ул. В. Априлов“ гр. Червен бряг, за срок от 5 години. 

Определя начална тръжна месечна наемна цена не по - ниска от 45,00 

/четиридесет и пет/ лева без ДДС, съгласно приложение № 7 към Раздел XI, т. VII, т. 7 

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

услуги на територията на община Червен бряг‘‘ и депозит за участие 90,00 

/деветдесет лева/, за срок от 5 години. 

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

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

общински съветника, 2 /двама/ представители на отдел ,,ОбС и СД‘‘.  

 Определя резервни членове: 1 /един/ общински съветника, 1 /един/ юрист и 1 

/един/ представител на отдел ,,ОбС и СД‘‘. 

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

подготовката и провеждане на процедурите по отдаване под наем. 



 V.В изпълнение на т. ІІІ  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 общинските 

съветници Радко Стефанов Георгиев, Ганка Нинова Василева и Ася Кирова  Рангелова,    

за резервен член Николай Петров Димитров. 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ  

СЪВЕТ – ЧЕРВЕН БРЯГ:  

         

 

/Петьо Костов/  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЧЕРВЕН БРЯГ 

 

     Препис-извлечение от протокол № 60  

     от заседание на Общински съвет –  

     Червен бряг, проведено на 26.06.2019 г. 

 

Относно:  Точка: Шестнадесета.  

Предложение относно отдаване под наем на общински  недвижим имот, 

представляващ площадка /терен № 17а/ с площ 25 кв.м. за  поставяне на 

павилион, предназначен за ветеринарен кабинет със сервизно помещение, 

находящ се в кв. 20 до Автогара – гр. Червен бряг. 

 

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

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

29 на съветниците в Общинския съвет,  прие 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 1350 

 

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

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

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

256/07.06.2019 г. предложение относно отдаване под наем на общински  недвижим 

имот, представляващ площадка /терен № 17а/ с площ 25 кв.м. за  поставяне на 

павилион, предназначен за ветеринарен кабинет със сервизно помещение, находящ се в 

кв. 20 до Автогара – гр. Червен бряг, предложение от Комисията по финансово 

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

18.06.2019 г.   

 

Р Е Ш И: 

 

I. Дава съгласие да се проведе публичен търг с тайно наддаване, съгласно Глава 8 от 

НРПУРОИ за отдаване под наем на общински недвижим имот, представляващ 

площадка /терен № 17 а/ с площ 25 кв. м. за поставяне на павилион, предназначен за 

ветеринарен кабинет със сервизно помещение, находящ се в кв. 20 до Автогара – гр. 

Червен бряг, за срок от 10 години. 

 Определя начална тръжна месечна наемна цена не по - ниска от 75,00 лв.  

/седемдесет и пет/ лева без ДДС и депозит за участие 150,00 лв. /сто и петдесет/, 

съгласно приложение № 7 към Раздел XI, VII – Наемни цени на общински пазар, т. 7 и 

приложение № 7 към Раздел XI, т. 5 от ,,Наредба за определянето и 

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

Червен бряг ‘‘. 
II. Утвърждава комисия за организация, подготовка и провеждане на процедура в 

състав 5 /петима/ членове, от които председател, правоспособен юрист, 3 /трима/ 

общински съветникa. 

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

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

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

спечелилия участник. 



ІV.В изпълнение на т. ІІ  с явно гласуване с 28 гласа ЗА, без против и без въздържали  

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

Общинския съвет, определя за участие  в комисията общинските съветници Радко 

Стефанов Георгиев, Ганка Нинова Василева и Ася Кирова  Рангелова,    за резервен 

член Николай Петров Димитров. 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ  

СЪВЕТ – ЧЕРВЕН БРЯГ:  

         

 

/Петьо Костов/  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЧЕРВЕН БРЯГ 

 

     Препис-извлечение от протокол № 60  

     от заседание на Общински съвет –  

     Червен бряг, проведено на 26.06.2019 г. 

 

Относно: Точка: Седемнадесета.  

Предложение  относно допълване на решение на Общински съвет 

№1329/29.05.2019 г. за 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, област Плевен представляващ 

план схема за електропровод за захранване на горепосочения имот, засягащ 

местен път №000037 идентичен с ПИ с идентификатор №20383.9.50 по КК и КР и 

втори допълнителен ПИ с идентификатор № 20383.36.1 по КК и КР, който се 

засяга от трасето на електропровода. 

 

Общински съвет Червен бряг   с поименно   гласуване  с 29  гласа ЗА, без против 

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

съветниците в Общинския съвет,  прие 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 1351 

 

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

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

264/11.06.2019 г. предложение  относно допълване на решение на Общински съвет 

№1329/29.05.2019 г. за 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, област Плевен представляващ план схема за електропровод 

за захранване на горепосочения имот, засягащ местен път №000037 идентичен с ПИ с 

идентификатор №20383.9.50 по КК и КР и втори допълнителен ПИ с идентификатор № 

20383.36.1 по КК и КР, който се засяга от трасето на електропровода; Предложение от 

комисията по устройство на територията , благоустрояване, комунални дейности и 

екология от заседание, проведено на 17.06.2019 г., 

Р Е Ш И: 

1.Общински съвет уточнява и разрешава да се допълни точка 2 от Решение 

№1329/29.05.2019г., на Общ. съвет Червен бряг за Разрешаване изработването на 

проект за Подробен устройствен план - Парцеларен план  (ПУП – ПП),  представляващ 

план схема за електропровод за захранване на ПИ № 009043, в землище на с.Девенци с 

ЕКАТТЕ 20383, местността „Лъката”, община Червен бряг,Област Плевен . 

Точка 2 от Решение №1329/29.05.2019г., на Общ. съвет Червен бряг, да се чете, 

както следва: 

                   „ 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 /ПИ с идентификатор 

№20383.9.50 по КК и КР/ и ПИ с идентификатор № 20383.36.1, по КК и КР, 

собственост на община Червен бряг в землище на с.Девенци, местността „Лъката“, 

община Червен бряг, Област Плевен.  



                   Предварителното съгласие важи за срок от пет години .” 

2.Настоящото Решение е неразделна част от Решение №1329/29.05.2019г. на 

Общински  съвет Червен бряг. 

 

 

  

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ  

СЪВЕТ – ЧЕРВЕН БРЯГ:  

         

 

/Петьо Костов/  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЧЕРВЕН БРЯГ 

 

     Препис-извлечение от протокол № 60  

     от заседание на Общински съвет –  

     Червен бряг, проведено на 26.06.2019 г. 

 

Относно:  Точка: Осемнадесета.  

Предложение относно : 

              1. Разрешаване изработването на проект за : ПУП – ПЗ / Подробен 

устройствен план-План за застрояване за ПИ с идентификатор № 80501.139.1, в 

местността „Сираков мост”, землище на гр. Червен бряг, територия урбанизирана 

по КК и КР, с начин на трайно ползване „За хранително вкусова промишленост”. 

                  2. Одобряване на Задание с графично предложение по чл.125/ЗУТ за 

изработване на: ПУП – ПЗ / Подробен устройствен план-План за застрояване за 

ПИ с идентификатор № 80501.139.1, в местността „Сираков мост”, землище на гр. 

Червен бряг, територия урбанизирана по КК и КР, с начин на трайно ползване „За 

хранително вкусова промишленост”. 

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 

№ 1352 

 

Общински съвет Червен бряг на основание чл.21, ал.1, точка11 от ЗМСМА, 

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

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

263/11.06.2019г.предложение относно : 

  1. Разрешаване изработването на проект за : ПУП – ПЗ / Подробен 

устройствен план-План за застрояване за ПИ с идентификатор № 80501.139.1, в 

местността „Сираков мост”, землище на гр. Червен бряг, територия урбанизирана по 

КК и КР, с начин на трайно ползване „За хранително вкусова промишленост”. 

                  2. Одобряване на Задание с графично предложение по чл.125/ЗУТ 

за изработване на: ПУП – ПЗ / Подробен устройствен план-План за застрояване за ПИ 

с идентификатор № 80501.139.1, в местността „Сираков мост”, землище на гр. Червен 

бряг, територия урбанизирана по КК и КР, с начин на трайно ползване „За хранително 

вкусова промишленост”, Предложение от комисията по устройство на територията , 

благоустрояване, комунални дейности и екология от заседание, проведено на 

17.06.2019 г., 

Р Е Ш И: 

           1.Общински съвет при Община Червен бряг на основание:чл.21,ал.1,т.11 от 

ЗМСМА и чл.124а, ал.1/ЗУТ, разрешава  изработването на ПУП - ПЗ Подробен 

устройствен план –План за Застрояване за ПИ с идентификатор 80501.139.1 в 

местността „ Сираков мост”, землище на гр.Червен бряг . 

при спазване на следните изисквания: 

1.1.Териториален обхват-  ПИ с идентификатор 80501.139.1,  в местността 

„Сираков мост”, землище на гр.Червен, кадастрален р-йон139. 

         1.2.Вид на подробния устройствен план – ПУП-ПЗ / Подробен  устройствен  план 

- План за застрояване /, Фаза - окончателен проект. 



        1.3.Цел и задачи на проекта – Определяне на предназначението на ПИ с 

идентификатор 80501.139.1, установяват се устройствени показатели  и параметри на 

застрояване в него съгласно чл.25/Наредба 7 за ПНУОВТУЗ.В имота се предвижда 

подземно застрояване по границите на имота. 

          2. На основание чл.124б,ал.1,във връзка с чл.125,ал.1от ЗУТ Общински 

съвет Червен бряг одобрява заданието придружено от графично предложение за 

изработване ПУП-ПЗ  / Подробен устройствен план –План за Застрояване / за ПИ с 

идентификатор 80501.139.1 в местността „ Сираков мост”, землище на гр.Червен бряг . 

Заданието и предложението са неразделна част от настоящето решение. 

                   3.  Проектът да се изработи при спазване на одобреното задание с графично 

предложение на основание чл.125, ал.1 от ЗУТ, както и при следните задължителни 

предписания: 

3.1. Проекта да се изработи върху копие – извадка от действащата Кадастрална карта и 

кадастрални регистри , като се съгласува с предвижданията на Разработвания в 

момента ОУП на Община Червен бряг . 

- Да се съблюдава Решението на РИОСВ Плевен. ЗА ОЦЕНКА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО  

ВЪРХУ ОКОЛНОТА СРЕДА на проекта. 

3.2.Да се представят скици и  доказателства за собствеността върху имотите в 

кварталите и поземлените имоти в кадастралните райони, попадащи в обхвата на плана. 

3.3.Съгласно заявеното в заданието не се предвижда проектиране на трасета за 

ел.захранване и водоснабдяване. 

3.4.ПУП-ПЗ да се изработи от проектанти - физически лица, които притежават 

съответната техническа и проектант. правоспособност, съгласно  чл.230, ал.1 от ЗУТ. 

 3.5. Съдържанието, оформянето и обема на графичните материали към проектните 

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

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

11.03.2014г ) 

                  4.Общински съвет на Община Червен бряг дава предварително съгласие за 

преминаване  по общински полски пътища в рамките на проекта. 

                5.Възлага на Кмета на Община Червен бряг съгласно правомащията му по 

чл.124а, ал.2/ЗУТ 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 № 60  

     от заседание на Общински съвет –  

     Червен бряг, проведено на 26.06.2019 г. 

 

Относно:  Точка: Деветнадесета.  

Предложение относно допълване на годишната програма за управление и 

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

год., приемане пазарна оценка и покупко-продажба на недвижим имот  – частна 

общинска собственост, представляващ УПИ X,  кв.58 по плана на с. Глава, площ 

500 кв. м., предназначение: “За производствени и складови дейности‘‘, съгласно 

АОС № 2416/07.06.2019 г. 

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

против и 10 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 

№ 1353 

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. № 07-01-265/11.06.2019 г. предложение относно допълване на 

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

Община Червен бряг през 2019 год., приемане пазарна оценка и покупко-продажба на 

недвижим имот  – частна общинска собственост, представляващ УПИ X,  кв.58 по 

плана на с. Глава, площ 500 кв. м., предназначение: “За производствени и складови 

дейности‘‘, съгласно АОС № 2416/07.06.2019 г., предложение от Комисията по 

финансово стопанска политика, бюджет и общинска собственост от заседание, 

проведено на 18.06.2019 г.,  

 

Р Е Ш И: 

 

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

общинска собственост в Община Червен бряг през 2019 г. с недвижим имот  – частна 

общинска собственост, представляващ УПИ X,  кв.58 по плана на с. Глава, площ 500 кв. 

м., предназначение: “За производствени и складови дейности‘‘, съгласно АОС № 

2416/07.06.2019 г. 

2. Дава съгласие да бъде извършена продажба на недвижим имот  – частна 

общинска собственост, представляващ УПИ X,  кв.58 по плана на с. Глава, площ 500 кв. 

м., предназначение: “За производствени и складови дейности‘‘, съгласно АОС № 

2416/07.06.2019 г. 

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

представляващ УПИ X,  кв.58 по плана на с. Глава, площ 500 кв. м., предназначение: 

“За производствени и складови дейности‘‘, съгласно АОС № 2416/07.06.2019 г., в 

размер на 2270.00 лева /две хиляди двеста и седемдесет/ без ДДС и депозит за участие 

в размер на 300.00 лева /триста/ лева. 

4. Да се проведе публичен търг с тайно наддаване, съгласно чл. 65 от НРПУРОИ 

за  недвижим имот  – частна общинска собственост, представляващ УПИ X,  кв.58 по 

плана на с. Глава, площ 500 кв. м., предназначение: “За производствени и складови 

дейности‘‘, съгласно АОС № 2416/07.06.2019 г. 



5. 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. 

  5.1 Определя резервни членове: двама общински съветника, юрист и резервен 

член на мястото на Кмета на с. Глава.  

6.В изпълнение на т. 5  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 общинските съветници Радко 

Стефанов Георгиев, Красимир Алеков Евтимов, Петя Владимирова Димитрова и Ася 

Кирова Рангелова  и за резервни членове Николай Петров Димитров и  Десислав 

Василев Иванов  

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ  

СЪВЕТ – ЧЕРВЕН БРЯГ:  

         

 

/Петьо Костов/  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЧЕРВЕН БРЯГ 

 

     Препис-извлечение от протокол № 60  

     от заседание на Общински съвет –  

     Червен бряг, проведено на 26.06.2019 г. 

 

Относно:  Точка: Двадесета.  

Предложение  относно съгласие за придобиване на дълготрайни материални 

активи на стойност над 5000лв. от МБАЛ-Червен бряг  ЕООД. 

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

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

съветниците в Общинския съвет,  прие 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 1354 

 

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

чл. 14 от Наредбата за условията и реда, при които Община Червен бряг упражнява 

правата си на собственик върху общинската част от капитала на търговските дружества 

и мотивите, изложени в писмо вх. 38-00-798/ 12.06.2019 г. от управителя на МБАЛ – 

Червен бряг ЕООД, представеното от ВРИД Кмет на общината  в Общински съвет с вх. 

№ 07-01-266/13.06.2019 г. предложение  относно съгласие за придобиване на 

дълготрайни материални активи на стойност над 5000лв. от МБАЛ-Червен бряг  ЕООД, 

Предложение от  Комисията по финансово стопанска политика, бюджет и общинска 

собственост от заседание, проведено на 18.09.2019 г. и Предложение  от комисията по 

здравеопазване, младежта и спорта от заседание, проведено на 19.06.2019 г. 

 

Р Е Ш И: 

 

 Дава съгласие Управителят на МБАЛ – Червен бряг ЕООД да придобие, като 

закупи сървър на стойност не по-висока от 8 000 ( осем хиляди) лв., като необходимите 

разходи да бъдат осигурени от собствените средства на дружеството. 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ  

СЪВЕТ – ЧЕРВЕН БРЯГ:  

         

 

/Петьо Костов/  

 

 

 

 


