
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЧЕРВЕН БРЯГ 

 

     Препис-извлечение от протокол № 61  

     от заседание на Общински съвет –  

     Червен бряг, проведено на 25.07.2019 г. 

 

Относно:  Пряко предаване  на заседанието на Общинския съвет  по местния        

радиовъзел 

 

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

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

съветниците в Общинския съвет, прие 

 

РЕШЕНИЕ 

№ 1355 

 

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  25.07.2019 г. да   се предава 

пряко по местния радиовъзел . 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ  

СЪВЕТ – ЧЕРВЕН БРЯГ:  

         

 

/Петьо Костов/  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЧЕРВЕН БРЯГ 

 

     Препис-извлечение от протокол № 61  

     от заседание на Общински съвет –  

     Червен бряг, проведено на 25.07.2019 г. 

 

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

“ЕТА” 

 

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

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

съветниците в Общинския съвет, прие  

 

РЕШЕНИЕ 

№ 1356 

 

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  25.07.2019 година  да се заснеме 

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

следващия ден и повторение  на 27.07.2019 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 № 61  

     от заседание на Общински съвет –  

     Червен бряг, проведено на 25.07.2019 г. 

 

Относно:  Точка: Първа.  

Информация за дейността на Общинска служба „Земеделие”, гр.Червен бряг от 

01.07.2018 г. до 30.06.2019г. 

 

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 

№ 1357 

 

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

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

2019 г., съгласно решение № 1152/31.01.2019 г. и представената от Началника на 

Общинска служба «Земеделие» с вх. № 096-00-2(1)/10.07.2019 г. информация за 

дейността на Общинска служба по „Земеделие”, гр.Червен бряг от 01.07.2018 г. до 

30.06.2019 г.; Предложение от Комисията по земеделие, гори и водно стопанство от 

заседание, проведено на  16.07.2019 г.,    

Р Е Ш И: 

Приема информация за дейността на Общинска служба по „Земеделие”, 

гр.Червен бряг от 01.07.2018 г. до 30.06.2019г., съгласно приложението. 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ  

СЪВЕТ – ЧЕРВЕН БРЯГ:  

         

 

/Петьо Костов/  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЧЕРВЕН БРЯГ 

 

     Препис-извлечение от протокол № 61  

     от заседание на Общински съвет –  

     Червен бряг, проведено на 25.07.2019 г. 

 

Относно:  Точка: Втора.  

Отчет за дейността на „ОбСУ- ДСП“ за  2018г. и  първо 6-месечие на 2019 г. 

 

 

Общински съвет Червен бряг   с явно   гласуване  с 18  гласа ЗА, 1 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 

№ 1358 

 

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

т.23 от ЗМСМА, в изпълнение на приетия план за провеждане на заседанията на 

Общински съвет през 2019г., съгласно решение №1152/ 31.01.2019г.,  Предложение от 

Председателския съвет при Общински съвет Червен бряг от заседание, проведено на 

10.07.2019г. и представения от директора на ОбСУ-ДСП в Общински съвет с вх.№ 026-

00-5(1)/15.07.2019 г. Отчет за дейността на „ОбСУ- ДСП“ за  2018 г. и  първо 6-месечие 

на 2019 г., Предложение от Комисията по финансово стопанска политика, бюджет и 

общинска собственост от заседание, проведено на 16.07.2019г.  и предложение от  

Комисията по социална политика, трудова заетост и етнодемографски въпроси от 

заседание, проведено на 17.07.2019 г., 

Р Е Ш И: 
Приема Отчет за дейността на „ОбСУ- ДСП“ за  2018 г. и  първо 6-месечие на 

2019 г., съгласно приложението. 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ  

СЪВЕТ – ЧЕРВЕН БРЯГ:  

         

 

/Петьо Костов/  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЧЕРВЕН БРЯГ 

 

     Препис-извлечение от протокол № 61  

     от заседание на Общински съвет –  

     Червен бряг, проведено на 25.07.2019 г. 

 

Относно:  Точка: Трета.  

Информация относно изпълнението на договорите за наем на имоти – общинска 

собственост и събираемостта на наемите. 

 

Общински съвет Червен бряг   с явно  гласуване  с  15  гласа ЗА, 4 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 

№ 1359 

 

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

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

2019 г., съгласно решение № 1152/31.01.2019г. и представената от ВРИД Кмет на 

общината  в Общински съвет с вх. № 07-01-298/10.07.2019 г. информация относно 

изпълнението на договорите за наем на имоти – общинска собственост и събираемостта 

на наемите, предложения от всички постоянни комисии от заседания, проведени на 16 

и 17 юли 2019 г.,  

Р Е Ш И: 

Приема информация относно изпълнението на договорите за наем на имоти – 

общинска собственост и събираемостта на наемите, съгласно приложените справки. 

Приложения: 

1. Справка за сключените договори за отдаване под наем на имоти в регулация – 58 

/петдесет и осем/ броя договори от процедури за отдаване под наем. 

2. Справка за сключените договори за отдаване под наем на имоти, находящи се на 

Общински пазар – Червен бряг – 52 петдесет и два/ броя договори от процедури за 

отдаване под наем. Сключени сезонни договори – 28 /двадесет и осем/ броя за 

поставяне на преместваеми обекти в размер на 909,60 /деветстотин и девет лева и 

шестдесет стотинки/ на месец. 

3. Справка длъжници – несъбрани задължения в размер на 15815,57 /петнадесет 

хиляди осемстотин и петнадесет лева и петдесет и седем стотинки/ лева, към 

настоящият момент. 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ  

СЪВЕТ – ЧЕРВЕН БРЯГ:  

         

 

/Петьо Костов/  

 

 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЧЕРВЕН БРЯГ 

 

     Препис-извлечение от протокол № 61  

     от заседание на Общински съвет –  

     Червен бряг, проведено на 25.07.2019 г. 

 

Относно:  Точка: Четвърта.  

Отчет за дейността на Общински съвет-Червен бряг за периода 01.01.2019г.-

30.06.2019 г. 

 

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

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

съветниците в Общинския съвет,  прие 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 1360 

 

Общински съвет Червен бряг, на основание чл.27, ал.6 от ЗМСМА, чл.45, ал.5 от 

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

взаимодействието му с общинска администрация и представения от Председателя на 

Общински съвет с вх. № 06-01-36/04.07.2019 г. отчет за дейността на Общински съвет-

Червен бряг за периода 01.01.2019 г.-30.06.2019 г.;  Предложения от всички постоянни 

комисии от заседания, проведени на 16 и 17 юли 2019 година, 

Р Е Ш И: 

Приема  отчет за дейността на Общински съвет-Червен бряг за периода 

01.01.2019 г.-30.06.2019 г., съгласно приложението. 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ  

СЪВЕТ – ЧЕРВЕН БРЯГ:  

         

 

/Петьо Костов/  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЧЕРВЕН БРЯГ 

 

     Препис-извлечение от протокол № 61  

     от заседание на Общински съвет –  

     Червен бряг, проведено на 25.07.2019 г. 

 

Относно: Точка: Пета.  

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 14 гласа ЗА, 1 против и 11 

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 

№ 1361 

 

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. № 07-01-295/09.07.2019 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 7  постоянни комисии:  

Комисията по инвестиционна политика, европейски проекти и информационни 

технологии; 

Комисията по финансово стопанска политика, бюджет и общинска собственост; 

Комисията по устройство на територията , благоустрояване, комунални 

дейности и екология 

Комисията по Образование, култура и вероизповедания; 

Комисията по транспорт , законност,  обществен ред, сигурност и граждански 

права; 

Комисията по здравеопазване, младежта и спорта ; 

Комисията по земеделие, гори и водно стопанство  

от заседания, проведени на 16 и 17 юли 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 № 61  

     от заседание на Общински съвет –  

     Червен бряг, проведено на 25.07.2019 г. 

 

Относно:  Точка: Шеста.  

Предложение относно спешен ремонт на компроментираните участъци от 

централната улица „Георги Димитров“ в с. Телиш и изготвяне на идеен проект за 

нейния цялостен основен ремонт. 

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 

№ 1362 

   

Общински съвет Червен бряг на основание чл.21, ал.1, т.8 , т.23 и ал.2 от 

ЗМСМА във връзка  с представеното в Общински съвет  с вх. № 06-01-37/05.07.2019 г. 

предложение от  общински съветник Петя Митрашкова относно спешен ремонт на 

компроментираните участъци от централната улица „Георги Димитров“ в с. Телиш и 

изготвяне на идеен проект за нейния цялостен основен ремонт, предложения от всички 

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

Р Е Ш И: 

1.Възлага на Кмета на община Червен бряг в срок до следващото заседание на 

Общински съвет Червен бряг, да внесе КСС за текущ ремонт на компроментираните 

участъци от улица „Георги Димитров“ в с. Телиш. 

2. Възлага на Кмета на община Червен бряг в спешен порядък да предприеме 

действия по изготвянето на  проект за цялостен основен ремонт на улица „Георги 

Димитров“  с. Телиш и да предложи мотивирани варианти и срокове за неговото 

бъдещо финансиране. 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ  

СЪВЕТ – ЧЕРВЕН БРЯГ:  

         

 

/Петьо Костов/  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЧЕРВЕН БРЯГ 

 

     Препис-извлечение от протокол № 61  

     от заседание на Общински съвет –  

     Червен бряг, проведено на 25.07.2019 г. 

 

Относно:  Точка: Седма. 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 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 

№ 1363 

 

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 № 61  

     от заседание на Общински съвет –  

     Червен бряг, проведено на 25.07.2019 г. 

 

Относно:  Точка: Осма.  

Предложение относно допълване на Решение № 1321 от протокол 59 от заседание 

на Общински съвет Червен бряг, проведено на 29.05.2019 г. за предоставяне под 

наем, чрез публичен търг с тайно наддаване на имоти частна общинска 

собственост, апартаменти, находящи се в страда с идентификатор 80501.80.5.411.2 

със застроена площ 20.3.00 кв. м., брой етажи: 6, Предназначение: многофамилна 

жилищна сграда в гр. Червен бряг, ж.к. Победа, блок 6, вх. А, на свободен наем до 

разпореждането им. 

Общински съвет Червен бряг    прие  

 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 1364 

 

Общински съвет Червен бряг на основание резултата от проведеното гласуване: 

14 гласа „ЗА“  приемане  на предложение относно допълване на Решение № 1321 от 

протокол 59 от заседание на Общински съвет Червен бряг, проведено на 29.05.2019 г. за 

предоставяне под наем, чрез публичен търг с тайно наддаване на имоти частна 

общинска собственост, апартаменти, находящи се в страда с идентификатор 

80501.80.5.411.2 със застроена площ 20.3.00 кв. м., брой етажи: 6, Предназначение: 

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

свободен наем до разпореждането им,  6 против и 7  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-

284/05.07.2019г. предложение относно допълване на Решение № 1321 от протокол 59 от 

заседание на Общински съвет Червен бряг, проведено на 29.05.2019 г. за предоставяне 

под наем, чрез публичен търг с тайно наддаване на имоти частна общинска 

собственост, апартаменти, находящи се в страда с идентификатор 80501.80.5.411.2 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, на свободен наем до 

разпореждането им. 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ  

СЪВЕТ – ЧЕРВЕН БРЯГ:  

         

 

/Петьо Костов/  

 

 

 

 

 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЧЕРВЕН БРЯГ 

 

     Препис-извлечение от протокол № 61  

     от заседание на Общински съвет –  

     Червен бряг, проведено на 25.07.2019 г. 

 

Относно:  Точка: Девета.  

Предложение относно кандидатстване на община Червен бряг по Процедура 

BG16M1OP002-2.009 „Изпълнение на демонстрационни проекти в областта на 

управлението на отпадъците“, Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.” 

(ОПОС 2014-2020 г.), приоритетната ос Отпадъци и одобряване на споразумение за 

партньорство. 

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

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

съветниците в Общинския съвет,  прие 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 1365 

Общински съвет Червен бряг на основание чл. 21, ал. 1, т. 23, чл. 59 и чл. 61 от 

Закона за местното самоуправление и местната администрация, представеното от ВРИД 

Кмет на общината  в Общински съвет с вх. № 07-01-294/09.07.2019 г. предложение 

относно кандидатстване на община Червен бряг по Процедура BG16M1OP002-2.009 

„Изпълнение на демонстрационни проекти в областта на управлението на отпадъците“, 

Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.” (ОПОС 2014-2020 г.), приоритетната 

ос Отпадъци и одобряване на споразумение за партньорство; Предложения от всички 

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

Р Е Ш И: 

1. Общински съвет - Червен бряг дава съгласие Община Червен бряг да разработи и 

кандидатства с проектно предложение по Процедура BG16M1OP002-2.009 

„Изпълнение на демонстрационни проекти в областта на управлението на 

отпадъците“, Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.” (ОПОС 2014-2020 

г.), приоритетната ос Отпадъци в Партньорство с „АНС Консултинг” ЕООД; 

2. Общински съвет - Червен бряг упълномощава г-жа Вергиния Василева – зам.-кмет 

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

Решение № 1301 от 23.04.2019 г. на Общински съвет Червен бряг, да предприеме 

всички необходими действия за подаване на проектно предложение по 

процедурата; 

3. Общински съвет - Червен бряг одобрява споразумението за сътрудничество с 

партньор „АНС Консултинг” ЕООД, съгласно приложението. 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ  

СЪВЕТ – ЧЕРВЕН БРЯГ:  

         

 

/Петьо Костов/  

 

 

 

 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЧЕРВЕН БРЯГ 

 

     Препис-извлечение от протокол № 61  

     от заседание на Общински съвет –  

     Червен бряг, проведено на 25.07.2019 г. 

 

Относно:  Точка: Десета.  

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 

№ 1366 

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

на общината с вх. № 07-01-275/04.07.2019 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 17.07.2019 г., 

Р Е Ш И: 

1.Да  се отпусне финансова помощ в размер на 300лв. на Л. А. М.от гр. Койнаре, 

ул. „….. 

 2. Да  се отпусне финансова помощ  в размер 100лв.на К. А. И от с. Глава, 

ул.“…. 

3. Да  се отпускне финансова помощ  в размер на 200лв.на Е. М. С. от гр. Червен 

бряг, ул. ….. 

4. Да се отпусне  финансова помощ в размер на 200лв. на С. Д. П. от гр. 

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

финансова помощ.  

      5. Да се отпусне  финансова помощ в размер на 100лв. на П. В. М. от гр. Червен 

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

еднократна финансова помощ. 

 6. Да се отпусне  финансова помощ в размер на 200лв.  на  М. М. Р. от гр. 

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

финансова помощ. 

  7. Да се отпусне  финансова помощ в размер на 500 лв. на Н. Г. Д. 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 100лв. на Г. Н.М. от гр. Червен 

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

еднократна финансова помощ. 

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

поради липса на основание по раздел III, чл.5, ал.2, т.4 и т.8 от Критериите за отпускане 

на еднократна финансова помощ. 

10. Да не се отпуска финансова помощ на И. А. Л. от гр. Червен бряг, ул. „…., 

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

финансова помощ. 



11. Да се отпусне  финансова помощ в размер на 200лв. на Д. Л. Г. от гр. 

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

еднократна финансова помощ.  

12. Да се отпусне  финансова помощ в размер на 300лв. на Д. Т. В. от гр. 

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

еднократна финансова помощ.  

13. Да  се отпусне финансова помощ  в размер на 200лв.на Р. С. П. от с. Глава, 

ул. „….,  

14. Да се отпусне  финансова помощ в размер на 500лв. на Ц. А. Д. от гр. Червен 

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

еднократна финансова помощ.  

15. Да се отпусне  финансова помощ в размер на 500лв. на  П. М. Ц. от  

с.Лепица…… 

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ  

СЪВЕТ – ЧЕРВЕН БРЯГ:  

         

 

/Петьо Костов/  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЧЕРВЕН БРЯГ 

 

     Препис-извлечение от протокол № 61  

     от заседание на Общински съвет –  

     Червен бряг, проведено на 25.07.2019 г. 

 

Относно:  Точка: Единадесета. Предложение за включване на общински детски 

градини  и училища  в Списъка на средищните детски градини и училища за 

учебната 2019/2020 година.  

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

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

съветниците в Общинския съвет,  прие 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 1367 

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

съгласно чл.53 от Закона за предучилищното и училищно образование, чл.3, ал.1 от 

Постановление № 128 от 29.06.2017 г. на Министерски съвет за определяне на 

критерии за включване в Списъка на средищните детски градини и училища и във 

връзка с изложените мотиви съгласно представеното от ВРИД Кмет на общината  в 

Общински съвет с вх. № 07-01-289/08.07.2019 г. предложение за включване на 

общински детски градини  и училища  в Списъка на средищните детски градини и 

училища за учебната 2019/2020 година; Предложение от комисията по образование, 

култура и вероизповедания от заседание, проведено на 16.07.2019 година, 

Р Е Ш И: 

 1. В Списъка на средищните детски градини и училища за учебната 2019/2020 

година да бъдат включени: 

 ДГ „Зора“ – гр. Червен бряг; 

 ДГ „Бодра смяна“ – гр.Червен бряг; 

 СУ „Д-р Петър Берон“ – гр. Червен бряг; 

 ОУ „Христо Смирненски“ - гр. Червен бряг; 

 ОУ „Христо Ботев“ – с. Чомаковци; 

 ОбУ „Отец Паисий“ – с. Радомирци. 

 

2. На основание на чл.3, ал.1 и ал.2 от Постановление № 128 от 29.06.2017 г. 

на Министерски съвет за определяне на критерии за включване в Списъка на 

средищните детски градини и училища, възлага на Кмета на община Червен бряг да 

изготви писмено предложение до Министъра на образованието и науката за включване 

на горепосочените детски градини и училища в Списъка на средищните детски градини 

и училища за учебната 2019/2020 година. 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ  

СЪВЕТ – ЧЕРВЕН БРЯГ:  

         

 

/Петьо Костов/  

 

 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЧЕРВЕН БРЯГ 

 

     Препис-извлечение от протокол № 61  

     от заседание на Общински съвет –  

     Червен бряг, проведено на 25.07.2019 г. 

 

Относно:  Точка: Дванадесета.  

Предложение за предоставяне на училищен автобус за безвъзмездно ползване и 

управление от СУ „Христо Смирненски“ гр. Койнаре, община Червен бряг 

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 

№ 1368 

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

връзка с чл. 39, ал. 2 и ал. 4 от ЗОС, чл. 32, ал. 1 и ал. 2 от Наредбата за придобиване, 

управление и разпореждане с общинско имущество в община Червен бряг , и във 

връзка с Решение № 845/22.11.2018 г. и Постановление № 253/23.10.2009 г. на 

Министерски съвет и представеното от ВРИД Кмет на общината  в Общински съвет с 

вх. № 07-01-273/02.07.2019 г. предложение за предоставяне на училищен автобус за 

безвъзмездно ползване и управление от СУ „Христо Смирненски“ гр. Койнаре, община 

Червен бряг; Предложение от комисията по образование, култура и вероизповедания от 

заседание, проведено на 16.07.2019 година, 

Р Е Ш И: 

1. Общински съвет – Червен бряг дава съгласие да се учреди безвъзмездно 

право на ползване и управление върху вещи, представляващи частна 

общинска собственост – Автобус марка „Исузу“, модел „Тюркоаз“ с 32+1 

места и регистрационен № ЕН 4212 КМ и балансова стойност в размер на 

167 400 лв. в полза на юридическо лице на бюджетна издръжка – Средно 

училище „Христо Смирненски“ гр. Койнаре, община Червен бряг, Булстат 

000183152 – приемащо училище на основание § 1 от Допълнителна 

разпоредба на Постановление № 253/23.10.2009 г. на Министерски съвет. 

2. Възлага на Кмета на община Червен бряг да издаде заповед за безвъзмездно 

ползване и управление на вещите, представляващи частна общинска собственост, при 

следните условия: 

а. Срокът за предоставяне на безвъзмездно право на ползване и управление е до 30 

юни 2020 г.; 

б. Вещите – частна общинска собственост, обект на настоящото решение, да се 

използват само и единствено за превоз на ученици, обучаващи се в общинските и 

държавни училища, намиращи се в границата на общината; 

в. Разходите за поддръжка и експлоатация да са за сметка на ползвателите. 

3. Възлага на Кмета на община Червен бряг да сключи договор за безвъзмездно 

ползване и управление на вещите – частна общинска собственост. 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ  

СЪВЕТ – ЧЕРВЕН БРЯГ:  

         

 

/Петьо Костов/  



 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЧЕРВЕН БРЯГ 

 

     Препис-извлечение от протокол № 61  

     от заседание на Общински съвет –  

     Червен бряг, проведено на 25.07.2019 г. 

 

Относно:  Точка: Тринадесета.  

Отчет за извършените разходи за командировки от Председателя на общинския 

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

автомобили на Община Червен бряг за второто тримесечие на 2019 г. 

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

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

съветниците в Общинския съвет,  прие 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 1369 

 

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

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

общината  в Общински съвет с вх. № 07-01-293/09.07.2019 г.  и  № 07-01-

293(1)/09.07.2019 г. отчет за извършените разходи за командировки от Председателя на 

общинския съвет и ВрИД Кмет на общината и Справка за изминатите километри на 

служебните автомобили на Община Червен бряг за второто тримесечие на 2019 г. ; 

Предложение от Комисията по финансово стопанска политика, бюджет и общинска 

собственост от заседание, проведено на 16.07.2019 г.,   

 Р Е Ш И: 

Приема отчет за извършените разходи за командировки от Председателя на 

общинския съвет и ВрИД Кмет на общината за второто тримесечие на 2019 година, 

съгласно приложението. 

Приема  Справка за изминатите километри на служебните автомобили на 

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

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ  

СЪВЕТ – ЧЕРВЕН БРЯГ:  

         

 

/Петьо Костов/  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЧЕРВЕН БРЯГ 

 

     Препис-извлечение от протокол № 61  

     от заседание на Общински съвет –  

     Червен бряг, проведено на 25.07.2019 г. 

 

Относно:  Точка: Четиринадесета.  

Предложение относно поправка на явна фактическа грешка  в Решение № 

1111  по Протокол № 49 от 19.11.2018 г. на Общински съвет Червен бряг 

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

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

съветниците в Общинския съвет,  прие 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 1370 

 

Общински съвет Червен бряг във връзка с  допусната  явна фактическа   грешка, 

при изписване на  основния индивидуализиращ белег на имота предмет на решение № 

1111  по Протокол № 49 от 19.11.2018 г. на Общински съвет Червен бряг  изразяваща се 

в следното : В т.І вместо  втори етаж от сграда с идентификатор 

80501.801.208.1.2/осемдесет хиляди петстотин и един, точка осемстотин и един точка, 

двеста и осем, точка един, точка  два/“  в решението е  „записан  № 80501.801.208.2 

/осемдесет хиляди петстотин и един, точка осемстотин и един точка, двеста и осем, 

точка два/“ и представеното от ВРИД Кмет на общината  в Общински съвет с вх. № 07-

01-279/05.07.2019 г.  предложение относно поправка на явна фактическа грешка  в 

Решение № 1111  по Протокол № 49 от 19.11.2018 г. на Общински съвет Червен бряг; 

Предложение от Комисията по финансово стопанска политика, бюджет и общинска 

собственост от заседание, проведено на 16.07.2019 г. и Предложение от  Комисията по 

устройство на територията , благоустрояване, комунални дейности и екология от 

заседание, проведено на 17.07.2019 г., 

Р Е Ш И: 

  Изменя, Решение№ 1111  по Протокол № 49 от 19.11.2018 г. на Общински съвет 

Червен бряг  като в решението идентификатора бъде записан 

„80501.801.208.1.2/осемдесет хиляди петстотин и един, точка осемстотин и един точка, 

двеста и осем, точка един, точка  два/“  : 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ  

СЪВЕТ – ЧЕРВЕН БРЯГ:  

         

 

/Петьо Костов/  

 

 

 

 

 

 

 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЧЕРВЕН БРЯГ 

 

     Препис-извлечение от протокол № 61  

     от заседание на Общински съвет –  

     Червен бряг, проведено на 25.07.2019 г. 

 

Относно:  Точка: Петнадесета.  

Предложение относно допълване схемата на преместваемите обекти и отдаване 

под наем на площадка с площ 6 кв.м. пред магазин за хранителни стоки , находящ 

се в с. Радомирци , УПИ VІ, кв. 89. 

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

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

съветниците в Общинския съвет,  прие 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 1371 

 

Общински съвет Червен бряг във връзка с чл. 56 (1) от ЗУТ, на основание чл. 21, 

ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.14, ал.7 от ЗОС и чл.15, ал. 1 и ал. 2 от НРПУРОИ и 

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

283/05.07.2019 г. предложение относно допълване схемата на преместваемите обекти и 

отдаване под наем на площадка с площ 6 кв.м. пред магазин за хранителни стоки , 

находящ се в с. Радомирци , УПИ VІ, кв. 89; Предложение от Комисията по финансово 

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

16.07.2019 г.,  Предложение от  Комисията по устройство на територията , 

благоустрояване, комунални дейности и екология от заседание, проведено на 

17.07.2019 г., 

Р Е Ш И: 

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

автомати за топли напитки - кафемашина, находяща се в с. Радомирци, пред магазин за 

хранителни стоки  в УПИ VІ, кв. 89 и маса, съгласувана от Главния архитект на община 

Червен бряг. 

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

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

площадка с площ 6,00 кв.м. за поставяне на кафемашина, находяща се в с. Радомирци, 

пред магазин за хранителни стоки  в УПИ VІ, кв. 89, за срок от 5 години. 

 

Определя начална тръжна месечна наемна цена, както следва:  

 

1. Площадка с площ 6,00 кв.м. в размер на 21,00/двадесет и един/ лева без 

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

общински пазар /точка 7 от Наредбата за определяне и администриране на 

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

депозит за участие в размер на 42,00 /четиридесет и два/ лева, съгласно чл. 

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

общинско имущество. 

2. За автомат за топли напитки /кафемашина/ в размер на 15 лева 

/петнадесет/ лева без ДДС, съгласно Приложение № 7 към Раздел ХІ, Глава 

VІІ /Наемни цени на общински пазар /точка 9 от Наредбата за определяне и 

администриране на местните такси и цени на услуги на територията на 



община Червен бряг и депозит за участие в размер на 30,00 /тридесет/ лева, 

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

разпореждане с общинско имущество. 

 

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

в състав, както следва: 

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

3/трима/ общински съветника, 1 /един/ представител на отдел ОбС и СД и Кмета на 

кметство с. Радомирци. 

Определя резервни членове: 1 /един/ общински съветник, 1 /един/ юрист, 

представител на отдел ОбС и СД и 1/един/ резервен член на Кмета на населеното място. 

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

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

договор със спечелилият участник. 

V.В изпълнение на т. 5  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, определя за участие  в комисията общинските 

съветници Радко Стефанов Георгиев, Ася Кирова Рангелова и Петя Владимирова 

Димитрова,  за резервен член Николай Петров Димитров и  Николай Валентинов 

Милев за резервен член за кмет на населеното място. 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ  

СЪВЕТ – ЧЕРВЕН БРЯГ:  

         

 

/Петьо Костов/  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЧЕРВЕН БРЯГ 

 

     Препис-извлечение от протокол № 61  

     от заседание на Общински съвет –  

     Червен бряг, проведено на 25.07.2019 г. 

 

Относно:  Точка: Шестнадесета.  

Предложение относно отмяна на решение № 1286/23.04.2019 г. и допълване на 

схемата на преместваемите обекти по чл. 56 от ЗУТ, отдаване под наем на 

площадки за поставяне на автомати за топли напитки във ІІ зона, гр. Червен бряг. 

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 

№ 1372 

 

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-

287/05.07.2019 г. предложение относно отмяна на решение № 1286/23.04.2019 г. и 

допълване на схемата на преместваемите обекти по чл. 56 от ЗУТ, отдаване под наем на 

площадки за поставяне на автомати за топли напитки във ІІ зона, гр. Червен бряг; 

Предложение от Комисията по финансово стопанска политика, бюджет и общинска 

собственост от заседание, проведено на 16.07.2019 г.,  Предложение от  Комисията по 

устройство на територията , благоустрояване, комунални дейности и екология от 

заседание, проведено на 17.07.2019 г., 

Р Е Ш И: 

 І. Отменя решение № 1286/23.04.2019 г. на Общински съвет – Червен бряг. 

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

автомати за топли напитки, находящи се в ІІ зона, гр. Червен бряг, като преместваеми 

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

следва: 

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

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

ІІІ. Дава съгласие да се проведе публичен търг с тайно наддаване, съгласно Глава 

8, чл. 65 от НРПУРОИ за отдаване под наем на общински недвижими имоти, 

представляващи площадки за поставяне на автомати за топли напитки, находящи се  в 

ІІ зона, гр. Червен бряг, за срок от 5 години, за следните площадки: 

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

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

Определя начална тръжна месечна наемна цена в размер на 20,00 /двадесет/ лева, 

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

/точка 9 от Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на 

услуги на територията на община Червен бряг и депозит за участие в размер на 60,00 

/шестдесет/ лева, съгласно чл. 61, ал. 4 от Наредбата за реда за придобиване, 

управление и разпореждане с общинско имущество. 

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

в състав, както следва: 



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

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

Определя резервни членове: 1 /един/ общински съветник, 1 /един/ юрист, 

представител на отдел ОбС и СД. 

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

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

договори със спечелилите участници. 

VІ.В изпълнение на т. ІV  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 общинските 

съветници Радко Стефанов Георгиев, Ася Кирова Рангелова и Петя Владимирова 

Димитрова,  за резервен член Николай Петров Димитров.  

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ  

СЪВЕТ – ЧЕРВЕН БРЯГ:  

         

 

/Петьо Костов/  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЧЕРВЕН БРЯГ 

 

     Препис-извлечение от протокол № 61  

     от заседание на Общински съвет –  

     Червен бряг, проведено на 25.07.2019 г. 

 

Относно:  Точка: Седемнадесета.  

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 поземлен имот с идентификатор 

16540.39.31, с начин на трайно ползване – друг вид поземлен имот без определено 

стопанско предназначение, с площ 5250 кв. м., местност „Пенков остров“ по КК и 

КР на с. Горник. 

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

7 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 

№ 1373 

 

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

ал. 9 и чл. 35, ал. 1 от ЗОС, чл. 4, ал. 1 и чл. 46, ал. 1 от НРПУРОИ, представеното от 

ВРИД Кмет на общината  в Общински съвет с вх. № 07-01-285/05.07.2019 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 поземлен имот с идентификатор 16540.39.31, с начин на 

трайно ползване – друг вид поземлен имот без определено стопанско предназначение, с 

площ 5250 кв. м., местност „Пенков остров“ по КК и КР на с. Горник; Предложение от 

Комисията по финансово стопанска политика, бюджет и общинска собственост от 

заседание, проведено на 16.07.2019 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 поземлен имот с идентификатор 

16540.39.31, с начин на трайно ползване – друг вид поземлен имот без 

определено стопанско предназначение, с площ 5250 кв. м., местност „Пенков 

остров“ по КК и КР на с. Горник, съгласно АОС № 2420/27.06.2019 год. 

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

общинска собственост, представляващ поземлен имот с идентификатор 16540.39.31, с 

начин на трайно ползване – друг вид поземлен имот без определено стопанско 

предназначение, с площ 5250 кв. м., местност „Пенков остров“ по КК и КР на с. 

Горник. 

3. Приема пазарна оценка за продажба на недвижим имот – частна общинска 

собственост, представляващ поземлен имот с идентификатор 16540.39.31, с начин на 

трайно ползване – друг вид поземлен имот без определено стопанско предназначение, с 

площ 5250 кв. м., местност „Пенков остров“ по КК и КР на с. Горник, в размер на 

5200,00/пет хиляди и двеста/лева. 



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

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

имущество за покупко-продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, 

представляващ поземлен имот с идентификатор 16540.39.31, с начин на трайно 

ползване – друг вид поземлен имот без определено стопанско предназначение, с площ 

5250 кв. м., местност „Пенков остров“ по КК и КР на с. Горник, с начална тръжна 

продажна цена не по-ниска от 5200,00/пет хиляди и двеста/лева и депозит за участие в 

размер на 520,00/петстотин и двадесет/лева. 

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

състав от 7/седем/ члена, както следва: 

5.1. Председател, правоспособен юрист, 4/четирима/общински съветника, 

определени от Общински съвет – Червен бряг и Кмет на населеното място. 

5.2. Определя резервни членове: 2/двама/ общински съветника, правоспособен 

юрист, резервен член на Кмета на населеното място. 

6. Възлага на ВрИД Кмет на Община Червен бряг цялостната организация по 

подготовката, провеждането на процедурата и подписването на договор за продажба по 

реда на НРПУРОИ.  

7.В изпълнение на т. 5  с явно гласуване с 25 гласа ЗА, без против и 1 въздържал  се 

от общо 26 гласували общински съветници при общ брой 29 на съветниците в 

Общинския съвет, определя за участие  в комисията общинските съветници Радко 

Стефанов Георгиев,  Петя Владимирова Димитрова, Николай Петров Димитров и Сашо 

Иванов Плючарски,  за резервни членове  Николай Валентинов Милев и Тодор Иванов 

Тодоров,  за резервен член за кмет на населеното място Петко Ивайлов Петков. 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ  

СЪВЕТ – ЧЕРВЕН БРЯГ:  

         

 

/Петьо Костов/  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЧЕРВЕН БРЯГ 

 

     Препис-извлечение от протокол № 61  

     от заседание на Общински съвет –  

     Червен бряг, проведено на 25.07.2019 г. 

 

Относно:  Точка: Осемнадесета.  

Предложение относно приемане на пазарна оценка и продажба  на недвижим 

имот-частна общинска собственост, находящ се в . Горник-за общ.обсл. дейности и 

магазин. 

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

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

съветниците в Общинския съвет,  прие 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 1374 

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

ал. 1 от ЗОС, чл. 46, ал. 1 от НРПУРОИ и във връзка с Решение № 1154/31.01.2018 г. на 

Общински съвет – Червен бряг , представеното от ВРИД Кмет на общината  в 

Общински съвет с вх. № 07-01-276/05.07.2019 г. предложение относно приемане на 

пазарна оценка и продажба  на недвижим имот-частна общинска собственост, находящ 

се в . Горник-за общ.обсл. дейности и магазин; Предложение от Комисията по 

финансово стопанска политика, бюджет и общинска собственост от заседание, 

проведено на 16.07.2019 г.,   

 

Р Е Ш И: 

 

1. Дава съгласие да бъде извършена продажба на недвижим имот - частна общинска 

собственост, представляващ УПИ VІ, с площ 905 кв. м., находящ се в кв. 40 по 

ПРЗ на с. Горник, с предназначение „За обществено-обслужващи дейности и 

магазин“, съгласно АОС № 2419/24.06.2019 г.  

2. Приема пазарна оценка за продажба на недвижим имот - частна общинска 

собственост, представляващ УПИ VІ, с площ 905 кв. м., находящ се в кв. 40 по ПРЗ на с. 

Горник, с предназначение „За обществено-обслужващи дейности и магазин“, в размер на 

4 200,00/четири хиляди и двеста/лева без ДДС. 

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

чл. 65 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпораждане с общинско 

имущество за покупко-продажба на недвижим имот - частна общинска собственост, 

представляващ УПИ VІ, с площ 905 кв. м., находящ се в кв. 40 по ПРЗ на с. Горник, с 

предназначение „За обществено-обслужващи дейности и магазин“, с начална тръжна 

продажна цена не по-ниска от 4 200,00/четири хиляди и двеста/лева без ДДС и депозит 

за участие в размер на 420,00/четиристотин и двадесет/лева. 

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

състав от 7/седем/ члена, както следва: 

4.1. Председател, правоспособен юрист, 4/четирима/общински съветника, 

определени от Общински съвет – Червен бряг и Кмет на населеното място. 

4.2. Определя резервни членове: 2/двама/ общински съветника, правоспособен 

юрист, резервен член на Кмета на населеното място. 

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

подготовката, провеждането на процедурата и подписването на договор за продажба по 

реда на НРПУРОИ.  



6.В изпълнение на т. 4  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 общинските съветници Радко 

Стефанов Георгиев,  Петя Владимирова Димитрова, Николай Петров Димитров и Сашо 

Иванов Плючарски,  за резервни членове  Николай Валентинов Милев и Тодор Иванов 

Тодоров,  за резервен член за кмет на населеното място Петко Ивайлов Петков. 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ  

СЪВЕТ – ЧЕРВЕН БРЯГ:  

         

 

/Петьо Костов/  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЧЕРВЕН БРЯГ 

 

     Препис-извлечение от протокол № 61  

     от заседание на Общински съвет –  

     Червен бряг, проведено на 25.07.2019 г. 

 

Относно:  Точка: Деветнадесета. Предложение относно учредяване на безвъзмездно 

право на  ползване върху обект - общинска собственост, находящ се в кв. 30, 

парцел  I, представляващ следните помещения: репетиционна зала, сервизно 

помещение, съблекалня и тоалетна с обща площ 94,10 кв. м., находящ се на 

партера на сградата на ,,Център за работа с деца‘‘, гр. Червен бряг, кв. 30, 

парцел  I, съгласно  АОС № 15а/24.02.1997 год.,  за нуждите на Училище за бойни 

изкуства,, ШОБУ‘‘.  

Общински съвет Червен бряг   с поименно   гласуване  с 23  гласа ЗА, 1 против и 

3 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 

№ 1375 

 

Общински съвет Червен бряг на основание , чл. 18, ал. 4 от НРПУРОИ, 

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

277/05.07.2019 г. предложение относно учредяване на безвъзмездно право на  ползване 

върху обект - общинска собственост, находящ се в кв. 30, парцел  I, представляващ 

следните помещения: репетиционна зала, сервизно помещение, съблекалня и тоалетна с 

обща площ 94,10 кв. м., находящ се на партера на сградата на ,,Център за работа с 

деца‘‘, гр. Червен бряг, кв. 30, парцел  I, съгласно  АОС № 15а/24.02.1997 год.,  за 

нуждите на Училище за бойни изкуства,, ШОБУ‘‘; Предложение от Комисията по 

финансово стопанска политика, бюджет и общинска собственост от заседание, 

проведено на 16.07.2019 г.,   

Р Е Ш И: 

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

конкурс, върху обект - общинска собственост, находящ се в кв. 30, парцел  I, 

представляващ следните помещения: репетиционна зала, сервизно помещение, 

съблекалня и тоалетна с обща площ 94,10 кв. м., находящ се на партера на сградата на 

,,Център за работа с деца‘‘, гр. Червен бряг, кв. 30, парцел  I, съгласно  АОС № 

15а/24.02.1997 год.,  за нуждите на Училище за бойни изкуства,, ШОБУ‘‘, за срок от 5 

години. 

   

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

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

Училище за Бойни Изкуства ,,ШОБУ‘‘. 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ  

СЪВЕТ – ЧЕРВЕН БРЯГ:  

         

 

/Петьо Костов/  



 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЧЕРВЕН БРЯГ 

 

     Препис-извлечение от протокол № 61  

     от заседание на Общински съвет –  

     Червен бряг, проведено на 25.07.2019 г. 

 

Относно:  Точка: Двадесета.  

Предложение относно отдаване под наем на общински недвижим имот, 

представляващо площадка /терен № 51/ с площ 15.00 кв.м. за поставяне на 

павилион, предназначен за продажба на вестници и списания, находящ се на 

кръстовище между ул. „Княз Борис І“ и бул. „Христо Ботев“ в гр. Червен бряг, за 

срок от 5 години. 

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

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

съветниците в Общинския съвет,  прие 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 1376 

 

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

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

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

278/05.07.2019 г.  предложение относно отдаване под наем на общински недвижим 

имот, представляващо площадка /терен № 51/ с площ 15.00 кв.м. за поставяне на 

павилион, предназначен за продажба на вестници и списания, находящ се на 

кръстовище между ул. „Княз Борис І“ и бул. „Христо Ботев“ в гр. Червен бряг, за срок 

от 5 години; Предложение от Комисията по финансово стопанска политика, бюджет и 

общинска собственост от заседание, проведено на 16.07.2019 г.,   

Р Е Ш И: 

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

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

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

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

общински недвижим имот, представляващо площадка /терен № 51/ с площ 15.00 кв.м. 

за поставяне на павилион, предназначен за продажба на вестници и списания, находящ 

се на кръстовище между ул. „Княз Борис І“ и бул. „Христо Ботев“ в гр. Червен бряг, за 

срок от 5 години. 

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

/седемдесет и пет/ лева без ДДС, съгласно приложение № 7 към Раздел XI, т. VІІ, т. 7 от 

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

услуги на територията на община Червен бряг ‘‘ и депозит за участие 150,00 /сто и 

петдесет лева/. 

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

юрист, 3/трима/ общински съветника и 2 /двама/ представители на отдел ОбС и СД 

Определя резервни членове: 1 /един/ общински съветник, 1 /един/ юрист, 

представител на отдел ОбС и СД. 

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

подготовката и провеждане на процедурите по отдаване под наем. 



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

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

съветниците в Общинския съвет, определя за участие  в комисията общинските 

съветници Радко Стефанов Георгиев,  Атанас Цветанов Атанасов и Красимир Алеков 

Евтимов, за резервен член  Николай Петров Димитров. 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ  

СЪВЕТ – ЧЕРВЕН БРЯГ:  

         

 

/Петьо Костов/  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЧЕРВЕН БРЯГ 

 

     Препис-извлечение от протокол № 61  

     от заседание на Общински съвет –  

     Червен бряг, проведено на 25.07.2019 г. 

 

Относно:  Точка: Двадесет и първа.  

Предложение относно отдаване под наем на общински недвижим имот: площадка 

с площ 3 кв. м. за поставяне на 2 броя сладолед машини. 

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 

№ 1377 

Общински съвет Червен бряг на основание във връзка с чл. 56 (1) от ЗУТ, чл. 21, 

ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.14, ал.7 от ЗОС и чл.15, ал. 1 и ал. 2 от НРПУРОИ, 

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

280/05.07.2019 г. предложение относно отдаване под наем на общински недвижим 

имот: площадка с площ 3 кв. м. за поставяне на 2 броя сладолед машини; Предложение 

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

заседание, проведено на 16.07.2019 г.,   

 Р Е Ш И: 

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

НРПУРОИ за отдаване под наем на общински недвижим имот, а именно: Площадка с 

площ 3 кв. м. за поставяне на 2 броя сладолед машини, находяща се по ул. „Търговска” 

до ОК 443 по плана на гр. Червен бряг, за срок от 5 години.  

Определя начална тръжна месечна наемна цена не по малка от 30,00 /тридесет/ 

лева без ДДС, съгласно приложение № 7 към Раздел XI, т. ІХ от ,,Наредба за 

определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на 

територията на община Червен бряг ‘‘ и депозит за участие 60,00 /шестдесет/ лева. 

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

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

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

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

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

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

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

сезонен договор – от 01.04. до 30.09. поради предмета на дейност със спечелилия 

участник. 

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

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

съветниците в Общинския съвет, определя за участие  в комисията общинските 

съветници Радко Стефанов Георгиев,  Атанас Цветанов Атанасов и Красимир Алеков 

Евтимов, за резервен член  Николай Петров Димитров. 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ  

СЪВЕТ – ЧЕРВЕН БРЯГ:  

         

 

/Петьо Костов/  



 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЧЕРВЕН БРЯГ 

 

     Препис-извлечение от протокол № 61  

     от заседание на Общински съвет –  

     Червен бряг, проведено на 25.07.2019 г. 

 

Относно:  Точка: Двадесет и втора.  

Предложение относно допълване на годишната програма за управление и 

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

година, приемане на пазарна оценка и продажба на недвижим имот - частна 

общинска собственост, находящ се в с. Глава-за бригадирски лагер. 

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

и 1 въздържал  се от общо 27 гласували общински съветници при общ брой 29 на 

съветниците в Общинския съвет,  прие 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 1378 

 

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

ал. 9 и чл. 35, ал. 1 от ЗОС, чл. 4, ал. 1 и чл. 46, ал. 1 от НРПУРОИ, представеното от 

ВРИД Кмет на общината  в Общински съвет с вх. № 07-01-282/05.07.2019 г. 

предложение относно допълване на годишната програма за управление и разпореждане 

с имоти - общинска собственост в Община Червен бряг през 2019 година, приемане на 

пазарна оценка и продажба на недвижим имот - частна общинска собственост, находящ 

се в с. Глава-за бригадирски лагер; Предложение от Комисията по финансово стопанска 

политика, бюджет и общинска собственост от заседание, проведено на 16.07.2019 г.,   

 

Р Е Ш И: 

 

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

собственост в Община Червен бряг през 2019 г., с УПИ VІІІ, с площ 4985 кв. м., 

находящ се в кв. 58 по ПРЗ на с. Глава, с предназначение „За бригадирски лагер“, 

АОС № 2418/19.06.2019 г. 

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

собственост, представляващ УПИ VІІІ, с площ 4985 кв. м., находящ се в кв. 58 по ПРЗ на 

с. Глава, с предназначение „За бригадирски лагер“.  

3. Приема пазарна оценка за продажба на недвижим имот - частна общинска 

собственост, представляващ УПИ VІІІ, с площ 4985 кв. м., находящ се в кв. 58 по ПРЗ на 

с. Глава, с предназначение „За бригадирски лагер“, в размер на 22 200,00/двадесет и две 

хиляди и двеста/лева без ДДС. 

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

чл. 65 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпораждане с общинско 

имущество за покупко-продажба на недвижим имот - частна общинска собственост, 

представляващ УПИ VІІІ, с площ 4985 кв. м., находящ се в кв. 58 по ПРЗ на с. Глава, с 

предназначение „За бригадирски лагер“, с начална тръжна продажна цена не по-ниска от 

22 200,00/двадесет и две хиляди и двеста/лева без ДДС и депозит за участие в размер на 

2200,00/две хиляди и двеста/лева. 

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

състав от 7/седем/ члена, както следва: 



5.1. Председател, правоспособен юрист, 4/четирима/общински съветника, 

определени от Общински съвет – Червен бряг и Кмет на населеното място. 

5.2. Определя резервни членове: 2/двама/ общински съветника, правоспособен 

юрист, резервен член на Кмета на населеното място. 

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

подготовката, провеждането на процедурата и подписването на договор за продажба по 

реда на НРПУРОИ.  

7.В изпълнение на т. 5  с явно 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, определя за участие  в комисията общинските съветници Радко 

Стефанов Георгиев,  Петя Владимирова Димитрова, Николай Петров Димитров и 

Красимир Алеков Евтимов, за резервни членове  Николай Валентинов Милев и Тодор 

Иванов Тодоров,  за резервен член за кмет на населеното място Петко Ивайлов Петков. 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ  

СЪВЕТ – ЧЕРВЕН БРЯГ:  

         

 

/Петьо Костов/  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЧЕРВЕН БРЯГ 

 

     Препис-извлечение от протокол № 61  

     от заседание на Общински съвет –  

     Червен бряг, проведено на 25.07.2019 г. 

 

Относно:  Точка: Двадесет и трета.  

Предложение относно решение № 1031/30.07.2019 г. на Общински съвет гр. Червен 

бряг- определяне парко места таксиметрови  стоянки. 

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

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

съветниците в Общинския съвет,  прие 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 1379 

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

връзка с чл. 78(1) от Наредбата за поддържане и осигуряване на обществения ред, 

безопасността на движението, опазването на общественото и личното имущество и 

чистотата на територията на община Червен бряг, представеното от ВРИД Кмет на 

общината  в Общински съвет с вх. № 07-01-286/05.07.2019 г. предложение относно 

решение № 1031/30.07.2019 г. на Общински съвет гр. Червен бряг- определяне 

паркоместа таксиметрови  стоянки;  Предложение от Комисията по транспорт, 

законност, обществен ред, сигурност и граждански права от заседание, проведено на 

17.07.2019 г.,   

 

Р Е Ш И: 

 

1. Да отпадне решение № 1031/30.07.2018 г. на Общински съвет – Червен бряг. 

2. Изменя решение № 75//29.01.2016 г. на Общински съвет – Червен бряг, както 

следва: 

 точка 3, тире първо, било „Пазара – 6 парко места“ става „Пазара – 

8 парко места“; 

 точка 4, тире първо, било „Паркинг - общинска болница – 6 бр. 

парко места от такси стоянка“ става „Паркинг – общинска болница – 

9 бр. паркоместа от такси стоянка. 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ  

СЪВЕТ – ЧЕРВЕН БРЯГ:  

         

 

/Петьо Костов/  

 

 

 

 

 

 

 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЧЕРВЕН БРЯГ 

 

     Препис-извлечение от протокол № 61  

     от заседание на Общински съвет –  

     Червен бряг, проведено на 25.07.2019 г. 

 

Относно:  Точка: Двадесет и четвърта.  

Предложение относно намаляване началната тръжна продажна цена на общински 

недвижим имот - частна общинска собственост, представляващ УПИ IX-647, кв. 

58 по ПРЗ на с. Глава. 

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 

№ 1380 

 

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

35, ал. 1 от ЗОС и чл.63, ал.5 от НРПУРОИ,    представеното от ВРИД Кмет на общината  

в Общински съвет с вх. № 07-01-288/05.07.2019 г. предложение относно намаляване 

началната тръжна продажна цена на общински недвижим имот - частна общинска 

собственост, представляващ УПИ IX-647, кв. 58 по ПРЗ на с. Глава,  

 

Р Е Ш И: 

 

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

цена, съгласно, чл. 63, ал.5 от НРПУРОИ в размер на 43894,00 /четиридесет и три 

хиляди осемстотин деветдесет и четири/ лева без ДДС, на общински недвижим имот - 

частна общинска собственост, представляващ УПИ IX-647, кв. 58 по ПРЗ на с. Глава. 

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

НРПУРОИ за покупко - продажба на общински недвижим имот - частна общинска 

собственост, представляващ УПИ IX-647, кв. 58 по ПРЗ на с. Глава, предназначение: 

„Производствено - складова дейност“, с площ 11 050.00 кв. м., с АОС № 1493/11.02.2008 

г., с начална тръжна продажна цена не по-ниска от 43894,00 /четиридесет и три хиляди 

осемстотин деветдесет и четири/ лева без ДДС и депозит за участие в размер на 

4389,00 /четири хиляди триста осемдесет и девет/ лева. 
III. Утвърждава комисия за организация, подготовка и провеждане на процедура, в 

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

общински съветника, определени от Общински съвет – Червен бряг и Кмет на 

населеното място.  

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

на Кмета на населеното място. 

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

подготовката, провеждането на процедурата и подписването на договор за продажба по 

реда от НРПУРОИ.  

 

 

 

 



V.В изпълнение на т. ІІІ  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, определя за участие  в комисията общинските 

съветници Радко Стефанов Георгиев,  Петя Владимирова Димитрова, Николай Петров 

Димитров и Красимир Алеков Евтимов,  за резервни членове  Николай Валентинов 

Милев и Тодор Иванов Тодоров,  за резервен член за кмет на населеното място Петко 

Ивайлов Петков. 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ  

СЪВЕТ – ЧЕРВЕН БРЯГ:  

         

 

/Петьо Костов/  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЧЕРВЕН БРЯГ 

 

     Препис-извлечение от протокол № 61  

     от заседание на Общински съвет –  

     Червен бряг, проведено на 25.07.2019 г. 

 

Относно:  Точка: Двадесет и пета.  

Предложение относно приемане на пазарна оценка и продажба на поземлен имот с 

идентификатор 80501.806.76 с площ 458 кв. м., трайно предназначение на 

територията “Урбанизирана“, начин на трайно ползване „Средно застрояване‘‘ с 

АОС 2421/01.07.2019 г. с признато право на собственост  на изградените в парцела 

сгради по давност съгласно договор за отстъпено право на строеж върху държавна 

земя от 24.08.1990 година. 

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 

№ 1381 

 

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

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

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

292/08.07.2019 г. предложение относно приемане на пазарна оценка и продажба на 

поземлен имот с идентификатор 80501.806.76 с площ 458 кв. м., трайно предназначение 

на територията “Урбанизирана“, начин на трайно ползване „Средно застрояване‘‘ с 

АОС 2421/01.07.2019 г. с признато право на собственост  на изградените в парцела 

сгради по давност съгласно договор за отстъпено право на строеж върху държавна земя 

от 24.08.1990 година,  

Р Е Ш И: 

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

общинска собственост в Община Червен бряг за 2019 година - продажба на поземлен 

имот с идентификатор 80501.806.76 с площ 458 кв. м., трайно предназначение на 

територията “Урбанизирана“, начин на трайно ползване „Средно застрояване‘‘ с АОС 

2421/01.07.2019 г., с признато право на собственост  на изградените в парцела сгради по 

давност съгласно договор за отстъпено право на строеж върху държавна земя от 

24.08.1990 година. 

II. Дава съгласие да бъде извършена продажба на поземлен имот с идентификатор 

80501.806.76 с площ 458 кв. м., трайно предназначение на територията “Урбанизирана“, 

начин на трайно ползване „Средно застрояване‘‘ с АОС 2421/01.07.2019 г., с признато 

право на собственост  на изградените в парцела сгради по давност съгласно договор за 

отстъпено право на строеж върху държавна земя от 24.08.1990 година с които е 

признато право на собственост на следните физически лица: Тихомир Василев с ½ ид.ч. 

и Веселка Илиева с ½ ид.ч. 

III.Приема пазарна оценка за продажба на поземлен имот с идентификатор 

80501.806.76 с площ 458 кв. м., трайно предназначение на територията “Урбанизирана“, 

начин на трайно ползване „Средно застрояване‘‘ с АОС 2421/01.07.2019 г., с признато 

право на собственост  на изградените в парцела сгради по давност съгласно договор за 

отстъпено право на строеж върху държавна земя от 24.08.1990 година, в размер на 

4000.00 лева /четири хиляди/ без ДДС и депозит за участие в размер на 400.00 



/четиристотин/ лева, без провеждането на търг или конкурс съгласно чл. 47, ал. 1 от 

НРПУРОИ. 

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

продажба на поземлен имот с идентификатор 80501.806.76 с площ 458 кв. м., трайно 

предназначение на територията “Урбанизирана“, начин на трайно ползване „Средно 

застрояване‘‘ с АОС 2421/01.07.2019 г., с признато право на собственост  на 

изградените в парцела сгради по давност съгласно договор за отстъпено право на 

строеж върху държавна земя от 24.08.1990 година, а именно с Тихомир Василев с ½ 

ид.ч. и Веселка Илиева с ½ ид.ч. 

 

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ  

СЪВЕТ – ЧЕРВЕН БРЯГ:  

         

 

/Петьо Костов/  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЧЕРВЕН БРЯГ 

 

     Препис-извлечение от протокол № 61  

     от заседание на Общински съвет –  

     Червен бряг, проведено на 25.07.2019 г. 

 

Относно:  Точка: Двадесет и шеста.  

Предложение относно обособяване на паркоместа за хора с трайни увреждания. 

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

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

съветниците в Общинския съвет,  прие 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 1382 

 

Общински съвет Червен бряг на основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, чл. 29, 

чл. 30, ал. 4 от Закона за пътищата и във връзка с чл. 99 а от Закона за движението по 

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

01-291/08.07.2019 г. предложение относно обособяване на паркоместа за хора с трайни 

увреждания; Предложения от  Комисията по транспорт, законност, обществен ред, 

сигурност и граждански права и  Комисията  по устройство на територията, 

благоустрояване, комунални дейности и екология  от заседания, проведени на 

17.07.2019 г., 

 

Р Е Ш И: 

1. Дава съгласие да бъдат обособени при възможност по две паркоместа пред 

жилищните блокове с над 20 апартамента, за преференциално паркиране на 

пътни превозни средства /ППС/, обслужващи хора с трайни увреждания. 

2. Възлага на главния архитект на община Червен бряг, съвместно с 

представители на етажната собственост да направят обследване и анализ на 

възможностите за обособяване на паркоместата. 

3. Възлага на ВрИД Кмета на община Червен бряг, цялостната организация по 

полагането на хоризонтална и вертикална маркировка след регламентирането 

на паркоместата. 

  

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ  

СЪВЕТ – ЧЕРВЕН БРЯГ:  

         

 

/Петьо Костов/  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЧЕРВЕН БРЯГ 

 

     Препис-извлечение от протокол № 61  

     от заседание на Общински съвет –  

     Червен бряг, проведено на 25.07.2019 г. 

 

Относно:  Точка: Двадесет и седма.  

Предложение относно изпълнение на проект „Патронажна грижа за възрастни 

хора и лица с увреждания от Община Червен бряг”, Договор за БФП № 

BG05M9OP001-2.040-0092-C01, процедура BG05M9OP001-2.040 „Патронажна 

грижа за възрастни хора и лица с увреждания“ – Компонент 2 на Оперативна 

програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 и възлагане на услугата 

„Патронажна грижа”, като услуга от общ икономически интерес на „Център за 

почасово предоставяне на услуги за социално включване в общността или в 

домашна среда”, находящ се на ул. „Яне Сандански“ № 61, Медицински център – 

Червен бряг. 

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

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

съветниците в Общинския съвет,  прие 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 1383 

 

Общински съвет Червен бряг на основание чл. 17, ал. 1, т. 7, чл. 20, чл. 21, ал. 1, 

т. 23, ал. 2 и във връзка с и чл. 44, ал. 1, т. 1 и т. 2 от ЗМСМА, представеното от ВРИД 

Кмет на общината  в Общински съвет с вх. № 07-01-296/09.07.2019 г. предложение 

относно изпълнение на проект „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с 

увреждания от Община Червен бряг”, Договор за БФП № BG05M9OP001-2.040-0092-

C01, процедура BG05M9OP001-2.040 „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с 

увреждания“ – Компонент 2 на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 

2014-2020 и възлагане на услугата „Патронажна грижа”, като услуга от общ 

икономически интерес на „Център за почасово предоставяне на услуги за социално 

включване в общността или в домашна среда”, находящ се на ул. „Яне Сандански“ № 

61, Медицински център – Червен бряг; Предложения от Комисията по здравеопазване, 

младежта и спорта и  Комисията по социална политика, трудова заетост и 

етнодемографски въпроси от заседания, проведени на 17.07.2019 г., 

Р Е Ш И: 

  1. Общинският съвет дава съгласие Община Червен бряг да използва общинско 

помещение, находящо се на адрес: гр. Червен бряг, ул. „Яне Сандански” № 61 - 

„Център за почасово предоставяне на услуги за социално включване в общността или 

в домашна среда”, създаден и оборудван по проект „Достоен и независим живот в 

общността“, процедура BG05M90P001-2.002 „Независим живот”, предоставен с 

Решение №1076/25.06.2015 г. на Общински съвет – Червен бряг. 

2. Възлагането да се извърши със Заповед на Кмета на Община Червен бряг, 

съдържаща всички необходими реквизити, съгласно чл. 4 от Решението за УОИИ, а 

именно: 

-  Съдържание на задълженията за обществената услуга „Патронажна грижа“; 

-  Продължителност на задълженията за обществена услуга „Патронажна грижа“; 

-  Територия, на която ще се предоставя услугата „Патронажна грижа“ 



-  Описание на компенсационния механизъм и параметрите за изчисляване, 

контролиране и преглед на предоставената компенсация; 

3. Финансираните по проекта услуги за предоставяне на „Патронажна грижа“, да 

се използват от потребителите без заплащане на такса; 

4. Община Червен бряг да осигури отделна аналитична счетоводна отчетност, във 

връзка с предоставянето на УОИИ; 

5. Възлага на кмета на общината да разработи „Правила за вътрешния ред за 

предоставяне на услугата от общ икономически интерес“. 

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

упълномощена със Заповед № РД-09-174/08.04.2019 г. и Решение № 1301 от 23.04.2019 

г. да извърши всички необходими действия в границите на своите правомощия, 

относно реализацията на проекта, съгласно Ръководството за бенефициента за 

изпълнение и управление на проекти по процедура BG05M9OP001-2.040 „Патронажна 

грижа за възрастни хора и лица с увреждания – Компонент 2“ на Оперативна програма 

„Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 с приложимия режим по държавна помощ 

и за съдържание на актовете за възлагане на услуги от общ икономически интерес. 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ  

СЪВЕТ – ЧЕРВЕН БРЯГ:  

         

 

/Петьо Костов/  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЧЕРВЕН БРЯГ 

 

     Препис-извлечение от протокол № 61  

     от заседание на Общински съвет –  

     Червен бряг, проведено на 25.07.2019 г. 

 

Относно:  Точка: Двадесет и осма.  

Предложение относно  учредяване на безвъзмездно право на ползване върху обект, 

частна общинска собственост, находящ се  на ул. „Васил Априлов“ № 10- за срок – 

до приключване на проект– Създаване и оборудване на „Център за щадяща 

комуникация за деца и младежи в рискова ситуация или с рисково поведение“. 

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

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

съветниците в Общинския съвет,  прие 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 1384 

 

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

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

01-299/10.07.2019 г. предложение относно  учредяване на безвъзмездно право на 

ползване върху обект, частна общинска собственост, находящ се  на ул. „Васил 

Априлов“ № 10- за срок – до приключване на проект– Създаване и оборудване на 

„Център за щадяща комуникация за деца и младежи в рискова ситуация или с рисково 

поведение“; Предложения от Комисията по финансово стопанска политика, бюджет и 

общинска собственост   и   Комисията по образование, култура и вероизповедания от 

заседания, проведени на 16.07.2019 г. и Комисията по здравеопазване, младежта и 

спорт от заседание, проведено на 17.07.2019 г., 

Р Е Ш И: 

    I. Дава съгласие да се учреди безвъзмездно право на ползване на два броя помещения 

с площ 36 кв.м. без търг или конкурс във обект частна общинска собственост 

представляващ жилищна сграда ЗП 100 кв. м. на един етаж, състояща се от три стаи, 

антре и вътрешна тоалетна, находяща се в гр. Червен бряг, квартал 9, ул. „Васил 

Априлов“ № 10, съгласно АОС № 249/08.10.2001 год. за срок – до приключване на 

проекта /31.12.2020 год./ по Направление 4 – Създаване и оборудване на „Център за 

щадяща комуникация за деца и младежи в рискова ситуация или с рисково поведение“.  

    II. Дава съгласие да се измени договор с рег. № 98-00-141/01.02.2012 год. на 

ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР-ПЛЕВЕН, РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ НА 

ПОЛИЦИЯТА ГР. ЧЕРВЕН БРЯГ – ДЕТСКА ПЕДАГОГИЧЕСКА СТАЯ за нуждите на 

проекта. 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ  

СЪВЕТ – ЧЕРВЕН БРЯГ:  

         

 

/Петьо Костов/  

 

 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЧЕРВЕН БРЯГ 

 

     Препис-извлечение от протокол № 61  

     от заседание на Общински съвет –  

     Червен бряг, проведено на 25.07.2019 г. 

 

Относно:  Точка: Двадесет и девета.  

Искане на безвъзмездно прехвърляне на собственост върху имот частна държавна 

собственост с идентификатор 80501.683.3 в полза на общината за изпълнение на 

обект от първостепенно  значение. 

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

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

съветниците в Общинския съвет,  прие 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 1385 

 

Общински съвет Червен бряг на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 54 от 

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

300/10.07.2019 г. искане на безвъзмездно прехвърляне на собственост върху имот 

частна държавна собственост с идентификатор 80501.683.3 в полза на общината за 

изпълнение на обект от първостепенно  значение; Предложение от  комисията по 

финансово стопанска политика, бюджет и общинска собственост  от заседание, 

проведено на 16.07.2019 г. и предложение от  Комисията по устройство на територията, 

благоустрояване, комунални дейности и екология от заседание, проведено на 

17.07.2019 г. 

Р Е Ш И: 

   1.Общински съвет Червен бряг, дава съгласие да бъде внесено искане до Областен 

управител, област Плевен  на безвъзмездно прехвърляне на собственост върху имот 

частна държавна собственост с идентификатор 80501.683.3 по КК КР на гр. Червен 

бряг, вид на територията – „горска“, с нтп „поляна“  с площ от 7178 кв.м. в полза на 

община Червен бряг за изпълнение на обект от първостепенно  значение : ‘‘Укрепване 

на регистрирано свлачище № 14.8050.01, засягащо път III-3060 (Плевен-Радомирци-

Червен бряг), от км 8+898 до км 9+200-при входа на гр. Червен бряг, източно от кв. 41, 

43 и 44 по плана на града‘‘.  

 

  2. Възлага на Кмета на Община Червен бряг, да проведе всички фактически и правни 

действия по придобиване на имота. 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ  

СЪВЕТ – ЧЕРВЕН БРЯГ:  

         

 

/Петьо Костов/  

 

 

 

 

 

 



 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЧЕРВЕН БРЯГ 

 

     Препис-извлечение от протокол № 61  

     от заседание на Общински съвет –  

     Червен бряг, проведено на 25.07.2019 г. 

 

Относно:  Точка: Тридесета.  

Предложение   за изменение  на  Наредба  за определянето и администрирането на 

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

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

и 4 въздържали  се от общо 27 гласували общински съветници при общ брой 29 на 

съветниците в Общинския съвет,  прие 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 1386 

 

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

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

257/07.06.2019 г. предложение   за изменение  на  Наредба  за определянето и 

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

Червен бряг, чл.8 и чл.11, ал.3 от ЗНА и при спазване изискванията на чл. 26 и 28 от 

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

кодекс; Предложения от всички постоянни комисии  от заседания проведени на 17, 18 и 

19 юни 2019 г., 

Р Е Ш И: 

Приема  в частта „Услуги за тъжни ритуали, т.6 от Приложение № 7 към Раздел 

ХІ, предложение първо „Изкопаване и зариване  на гроб“ да се чете „Изкопаване на 

гроб“. 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ  

СЪВЕТ – ЧЕРВЕН БРЯГ:  

         

 

/Петьо Костов/  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЧЕРВЕН БРЯГ 

 

     Препис-извлечение от протокол № 61  

     от заседание на Общински съвет –  

     Червен бряг, проведено на 25.07.2019 г. 

 

Относно:  Точка: Тридесет и първа.  

Заявление от Ангел  Ангелов от гр. Червен бряг относно предоставяне за ползване 

имот със съдебно решение № 364/15.10.2001г. на Плевенски окръжен съд. 

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

против и 5 въздържали  се от общо 22 гласували общински съветници при общ брой 29 

на съветниците в Общинския съвет,  прие 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 1387 

 

Общински съвет Червен бряг във връзка с представеното в Общински съвет с вх. 

№ 044-А-1/25.06.2019 г.  заявление от Ангел  Ангелов от гр. Червен бряг относно 

предоставяне за ползване имот със съдебно решение № 364/15.10.2001г. на Плевенски 

окръжен съд, Предложение от Комисията по финансово стопанска политика, бюджет и 

общинска собственост от заседание, проведено на 16.07.2019 г.,   

Р Е Ш И: 

Приема внесеното заявление от Ангел Ангелов относно предоставяне за 

ползване имот със съдебно решение № 364/15.10.2001г. на Плевенски окръжен съд. 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ  

СЪВЕТ – ЧЕРВЕН БРЯГ:  

         

 

/Петьо Костов/  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЧЕРВЕН БРЯГ 

 

     Препис-извлечение от протокол № 61  

     от заседание на Общински съвет –  

     Червен бряг, проведено на 25.07.2019 г. 

 

Относно:  Точка: Тридесет и втора.  

Предложение относно: 

А. Издаване на Разрешение за изработване на КОМПЛЕКСЕН ПРОЕКТ ЗА 

ИНВЕСТИЦИОННА ИНИЦИАТИВА (КИИП) по чл.150 от ЗУТ, включващ :  

I. Проект за изменение на действащия подробен устройствен план – план за 

регулация и застрояване (ПУП – ПРЗ) за УПИ XXII-2463, УПИ XXI- 2463 кв.177 и 

УПИ XXIV-807.98 кв.177а по плана на гр. Червен бряг, ПИ( поземлени имоти с 

идентификатор 80501.807.84, 80501.807.85, 80501.807.98) представляващ изменение 

по чл. 134, ал.2 т. 6 и чл. 188, ал. 1 и ал. 4 от ЗУТ предвиждащо застрояване над 

улица с идентификатор 80501.807.89 

Територията на засегнатите УПИ- та е урбанизирана с начин на трайно ползване: 

”За производствен складов обект“, общ. Червен бряг, обл. Плевен, собственост на 

”КАЛИНЕЛ” ЕООД, БУЛСТАТ/ЕИК 110549817 с административен адрес: 

бул.“Европа“ № 15 

II. ТЕХНИЧЕСКИ ИНВЕСТ.ПРОЕКТ по реда на чл. 150 ал.2 от ЗУТ.  

Б. Приемане на пазарна оценка за учредяване възмездно, безсрочно отстъпено 

право на строеж над имот публична общинска собственост  на основание чл. 34, 

ал. 6 от ЗОС, във връзка с чл. 188, ал. 5 от ЗУТ 

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 

№ 1388 

 

Общински съвет Червен бряг на основание чл.21, ал.1, т.11 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация, чл.124а, ал.1 и ал.5, чл.134, ал.2, т.6 и 

чл.135, ал.1 и ал.3 и при условията на чл.150 от Закона за устройство на територията 

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

301/10.07.2019 г. предложение относно: 

А. Издаване на Разрешение за изработване на КОМПЛЕКСЕН ПРОЕКТ ЗА 

ИНВЕСТИЦИОННА ИНИЦИАТИВА (КИИП) по чл.150 от ЗУТ, включващ :  

I. Проект за изменение на действащия подробен устройствен план – план за 

регулация и застрояване (ПУП – ПРЗ) за УПИ XXII-2463, УПИ XXI- 2463 кв.177 и 

УПИ XXIV-807.98 кв.177а по плана на гр. Червен бряг, ПИ( поземлени имоти с 

идентификатор 80501.807.84, 80501.807.85, 80501.807.98) представляващ изменение по 

чл. 134, ал.2 т. 6 и чл. 188, ал. 1 и ал. 4 от ЗУТ предвиждащо застрояване над улица с 

идентификатор 80501.807.89  

Територията на засегнатите УПИ- та е урбанизирана с начин на трайно ползване: 

”За производствен складов обект“, общ. Червен бряг, обл. Плевен, собственост на 

”КАЛИНЕЛ” ЕООД, БУЛСТАТ/ЕИК 110549817 с административен адрес: 

бул.“Европа“ № 15 

II. ТЕХНИЧЕСКИ ИНВЕСТ.ПРОЕКТ по реда на чл. 150 ал.2 от ЗУТ.  



Б. Приемане на пазарна оценка за учредяване възмездно, безсрочно отстъпено 

право на строеж над имот публична общинска собственост  на основание чл. 34, ал. 6 от 

ЗОС, във връзка с чл. 188, ал. 5 от ЗУТ; Предложение от Комисията по финансово 

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

16.07.2019г. и Предложение от комисията по устройство на територията, 

благоустрояване, комунални дейности и екология от заседание, поведено на 

17.07.2019г., 

Р Е Ш И: 

Общински съвет Червен бряг на основание чл. 124а ал.1 и ал.5 и чл.150  от ЗУТ, 

разрешава изработване на КОМПЛЕКСЕН ПРОЕКТ ЗА ИВЕСТИЦИОННА 

ИНИЦИАТИВА (КИИП): 

А. I. Проект за изменение на действащия подробен устройствен план – план 

за регулация и застрояване (ПУП – ПРЗ) за УПИ XXII-2463, УПИ XXI- 2463 кв.177 

и УПИ XXIV-807.98 кв.177а, ПИ( поземлени имоти с идентификатор 80501.807.84, 

80501.807.85, 80501.807.98) представляващ изменение по чл. 134, ал.2 т. 6 и чл. 188, 

ал. 1 и ал. 4 от ЗУТ предвиждащо застрояване над улица с идентификатор 

80501.807.89  

А. II. ТЕХНИЧЕСКИ ИНВЕСТ. ПРОЕКТ по реда на чл. 150 ал.2 от ЗУТ 

     1.Изработването на КОМПЛЕКСЕН ПРОЕКТ ЗА ИВЕСТИЦИОННА 

ИНИЦИАТИВА (КИИП) чл. 150 от ЗУТ, включващ проект за подробен 

устройствен план – план за регулация и застрояване (ПУП– ПРЗ) ) за УПИ XXII-

2463, УПИ XXI- 2463 кв.177 и УПИ XXIV-807.98 кв.177а по плана на гр. Червен 

бряг, ПИ (поземлени имоти с идентификатор 80501.807.84, 80501.807.85, 

80501.807.98) представляващ изменение по чл. 134, ал.2 т. 6 и чл. 188, ал. 1 и ал. 4 

от ЗУТ предвиждащо застрояване над улица с идентификатор 80501.807.89 и 

ТЕХНИЧЕСКИ ИНВЕСТИЦИОНЕН ПРОЕКТ по реда на чл. 150 ал.2 от ЗУТ да 

стане при спазване на следните условия :  

 Изменението на ПУП-ПРЗ да е в съответствие с внесеното графично 

предложение на основание чл.135, ал.2, т.6 от ЗУТ; касаещо имота  на 

собственика ”КАЛИНЕЛ” ЕООД, имоти с идентификатор 80501.807.84, 

80501.807.85, 80501.807.98 по КК и КР на гр. Червен бряг с начин на трайно 

ползване: ”За производствен складов обект“, който е част от урбанизираната 

територия на гр. Червен бряг. Графичното предложение предвижда УПИ XXII-

2463, УПИ XXI- 2463 кв.177 и УПИ XXIV-807.98 кв.177а, да се обединят в едно 

ново УПИ XXI 84,85 с отреждане за Пп (”За производствен складов обект“) с 

параметрите на застрояване посочени в матрицата, отговарящи на същата 

устройствена зона по чл.25, ал.1, 2 от НАРЕДБА № 7 / 22 декември 2003г. „За 

правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и 

устройствени зони“ представляващ изменение по чл. 134, ал.2 т. 6 и  съгласно 

чл. 188, ал. 1 и ал. 4 от ЗУТ предвижда застрояване над улица между 

новообразуваното  УПИ XXI 84,85 и УПИ XXIV-807.98 кв.177а. 

 Между новообразувано  УПИ XXI 84,85  и УПИ XXIV-807.98  на  основание чл. 

188, ал. 1 и ал. 4 от ЗУТ  да се предвиди застрояване на навес преминаващ през 

улица с идентиф. 80501.807.89 свързват срещуположните  нежилищни сгради. 

 Изменението на ПУП-ПРЗ 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, водоснабдяване и канализация, ако това е необходимо за 

реализиране на инвестиционното намерение. 



 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.  

 Възложителят да съгласува проекта със заинтересованите централни и 

териториални администрации, специализираните контролни органи и 

експлоатационни дружества по реда на чл.127, ал.2 от ЗУТ, преди внасянето му 

за приемане и одобряване. Проектът за подробен устройствен план следва да се 

съобрази с действащите санитарно-хигиенни, противопожарни и други 

нормативни актове по устройство на територията. При внасянето на КПИИ 

същия да се съгласува от всички съсобственици в имотите предмет на 

разработката и засегнати от нея. Подробният устройствен план да се процедира 

по реда на чл.150, ал.3 и при условията на  чл. 188, ал. 1, ал.4 и ал. 5 ЗУТ и 

одобри по чл.129, ал. 1 от ЗУТ. 

 

2. Одобрява представеното графично предложение за изработване на Подробен 

устройствен план-план регулация и застрояване . 

3. Възлага на Кмета на Община Червен бряг или упълномощено лице да извърши 

необходимите правни и фактически действия в изпълнение на Решението по т. А. 

Б. I. Дава съгласие да бъде учредено възмездно, безсрочно отстъпено право на 

строеж за изграждане на 1 /един/ брой съоръжение с площ 375 кв. м, над общински път, 

находящо се между имот с идентификатор 80501.807.84 и имот с идентификатор 

80501.807.85 по КК и КР на гр. Червен бряг, собственост на Марин К. Радевски  видно 

от Договор за покупко-продажба на недвижим имот с вх.рег. № 1397 от 28.06.2017г., 

Акт №.., том 4, дело № …/28.06.2017г. на служба по вписванията гр.Червен бряг, 

Постановление за възлагане от съдебен изпълнител №.., том .., рег. 2…, дело … от 

23.11.2018г. издаден на служба по вписванията гр. Червен бряг, и управител на 

”КАЛИНЕЛ” ЕООД, БУЛСТАТ/ЕИК 110549817, седалище и адрес на управление: обл. 

Ловеч, общ. Троян, гр. Троян, ул. „Лакарица“ № 2. 

Б. II. Приема пазарна оценка за учредяване на възмездно, безсрочно отстъпено 

право на строеж за изграждане на 1/един/ бр. съоръжение описано в т. 1 в размер на 

6500.00 лева / шест хиляди и петстотин/ без ДДС. 

Б. III. Възлага на кмета на Кмета на Община Червен бряг цялостната 

организация по подготовката, провеждането на процедурата и подписването на договор 

за учредено право на строеж, без търг или конкурс с ”КАЛИНЕЛ” ЕООД, ЕИК 

110549817, седалище и адрес на управление: обл. Ловеч, общ. Троян, гр. Троян, ул. 

„Лакарица“ № 2, представлявано от Марин Радевски. 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ  

СЪВЕТ – ЧЕРВЕН БРЯГ:  

         

 

/Петьо Костов/  

 

 

 

 

 

 

 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЧЕРВЕН БРЯГ 

 

     Препис-извлечение от протокол № 61  

     от заседание на Общински съвет –  

     Червен бряг, проведено на 25.07.2019 г. 

 

Относно:  Точка: Тридесет и трета.  

Учредяване възмездно право на прокарване/преминаване през имот публична 

общинска собственост УПИ І, кв. 120 по плана на гр. Червен бряг, по чл. 192, ал. 5, 

чл. 193, ал. 6 от ЗУТ. 

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 

№ 1389 

 

Общински съвет Червен бряг на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 192, 

ал. 5, 193, ал. 6 от ЗУТ, представеното от ВРИД Кмет на общината  в Общински съвет с 

вх. № 07-01-302/10.07.2019 г. предложение относно учредяване възмездно право на 

прокарване/преминаване през имот публична общинска собственост УПИ І, кв. 120 по 

плана на гр. Червен бряг, по чл. 192, ал. 5, чл. 193, ал. 6 от ЗУТ; Предложение от 

Комисията по финансово стопанска политика, бюджет и общинска собственост от 

заседание, проведено на 16.07.2019г. и Предложение от комисията по устройство на 

територията, благоустрояване, комунални дейности и екология от заседание, поведено 

на 17.07.2019г., 

Р Е Ш И 

1. Дава съгласие да бъде учредено безсрочно, възмездно право на 

прокарване/преминаване през имот публична общинска собственост УПИ І, кв. 120 по 

плана на гр. Червен бряг с АОС № 221/27.04.2001 г. на водопроводно отклонение от 

улична мрежа Ф160РE, със сервитут с площ 628,32 кв. м. и дълбочина не по-малка от 2 

м. от нивото на терена, към обект: „Магазин за хранителни стоки с топла точка и гишета 

за битови услуги“, находящ се в УПИ І-801,157 кв. 121, гр. Червен бряг в полза на „Стеф 

03“ ЕООД, ЕИК 203635455, представлявано от Радослав  Стоянов, със седалище и адрес 

на управление  гр. Плевен, ул. „Трети март“ № 35, съгласно приложената схема. 

2. Приема пазарна оценка за учреденото възмездно право на 

прокарване/преминаване описано в точка 1 в размер на 4850,00/четири хиляди 

осемстотин и петдесет/ лева без ДДС. 

3. Възлага на ВрИД Кмета на Община Червен бряг да издаде заповед за учредяване 

на горните права. 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ  

СЪВЕТ – ЧЕРВЕН БРЯГ:  

         

 

/Петьо Костов/  

 

 

 

 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЧЕРВЕН БРЯГ 

 

     Препис-извлечение от протокол № 61  

     от заседание на Общински съвет –  

     Червен бряг, проведено на 25.07.2019 г. 

 

Относно:  Точка: Тридесет и четвърта.  

Предложение относно допълване на годишната програма за управление и 

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

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

общинска собственост, представляващ УПИ VII, кв. 42 с площ 140 кв. м. по плана 

на с. Реселец, предназначение: „За магазин“, съгласно АОС № 2423/12.07.2019 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 

№ 1390 

 

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. № 07-01-304/15.07.2019 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 VII, кв. 42 с 

площ 140 кв. м. по плана на с. Реселец, предназначение: „За магазин“, съгласно АОС № 

2423/12.07.2019 г., Предложение от Комисията по финансово стопанска политика, 

бюджет и общинска собственост от заседание, проведено на 16.07.2019 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 VII, кв. 42 с площ 140 кв. м. по плана на с. 

Реселец, предназначение: „За магазин“, съгласно АОС № 2423/12.07.2019 г. 

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

общинска собственост, представляващ УПИ VII, кв. 42 с площ 140 кв. м. по плана на с. 

Реселец, предназначение: „За магазин“, съгласно АОС № 2423/12.07.2019 г. 

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

УПИ VII, кв. 42 с площ 140 кв. м. по плана на с. Реселец, предназначение: „За магазин“, 

съгласно АОС № 2423/12.07.2019 г., в размер на 820.00 лева /осемстотин и двадесет/ 

без ДДС и депозит за участие в размер на 82.00 лева /осемдесет и два/ лева. 

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

НРПУРОИ за  недвижим имот  – частна общинска собственост, представляващ УПИ 

VII, кв. 42 с площ 140 кв. м. по плана на с. Реселец, предназначение: „За магазин“, 

съгласно АОС № 2423/12.07.2019 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 населеното място.  

6.В изпълнение на т. 5  с явно гласуване с 26 гласа ЗА, без против и без 

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

съветниците в Общинския съвет, определя за участие  в комисията общинските 

съветници  Ася Кирова Рангелова, Петя Владимирова Димитрова, Радко Стефанов 

Георгиев,  Цветомил Симеонов Кръстев,  за резервни членове  Тодор Иванов Тодоров и 

Петя  Веселинова Митрашкова,  за резервен член за кмет на населеното място Николай 

Петров Димитров. 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ  

СЪВЕТ – ЧЕРВЕН БРЯГ:  

         

 

/Петьо Костов/  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЧЕРВЕН БРЯГ 

 

     Препис-извлечение от протокол № 61  

     от заседание на Общински съвет –  

     Червен бряг, проведено на 25.07.2019 г. 

 

Относно:  Точка: Тридесет и пета.  

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 III, кв. 43 с площ 5150 кв. м. по плана 

на с. Реселец, предназначение: „За безвредни производствени дейности“, съгласно 

АОС № 2424/12.07.2019 г. 

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

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

съветниците в Общинския съвет,  прие 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 1391 

 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. № 07-01-305/15.07.2019 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 III, 

кв. 43 с площ 5150 кв. м. по плана на с. Реселец, предназначение: „За безвредни 

производствени дейности“, съгласно АОС № 2424/12.07.2019 г.; Предложение от 

Комисията по финансово стопанска политика, бюджет и общинска собственост от 

заседание, проведено на 16.07.2019 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 III, кв. 43 с площ 5150 кв. м. по 

плана на с. Реселец, предназначение: За безвредни производствени дейности“, съгласно 

АОС № 2424/12.07.2019 г. 

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

общинска собственост, представляващ УПИ III, кв. 43 с площ 5150 кв. м. по плана на с. 

Реселец, предназначение: За безвредни производствени дейности“, съгласно АОС №  

2424/12.07.2019 г. 

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

представляващ УПИ III, кв. 43 с площ 5150 кв. м. по плана на с. Реселец, 

предназначение: За безвредни производствени дейности“, съгласно АОС № 

2424/12.07.2019 г., в размер на 22900.00 лева /двадесет и две хиляди и деветстотин/ без 

ДДС и депозит за участие в размер на 2290.00 лева /две хиляди двеста и деветдесет/ 

лева. 

 4. Да се проведе публичен търг с тайно наддаване, съгласно Глава Осма чл. 65 

от НРПУРОИ за  недвижим имот  – частна общинска собственост, представляващ УПИ 



III, кв. 43 с площ 5150 кв. м. по плана на с. Реселец, предназначение: За безвредни 

производствени дейности“, съгласно АОС № 2424/12.07.2019 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 населеното място.  

6.В изпълнение на т. 5  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, определя за участие  в комисията общинските 

съветници  Ася Кирова Рангелова, Петя Владимирова Димитрова, Радко Стефанов 

Георгиев,  Цветомил Симеонов Кръстев,  за резервни членове  Тодор Иванов Тодоров и 

Петя  Веселинова Митрашкова,  за резервен член за кмет на населеното място Николай 

Петров Димитров. 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ  

СЪВЕТ – ЧЕРВЕН БРЯГ:  

         

 

/Петьо Костов/  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЧЕРВЕН БРЯГ 

 

     Препис-извлечение от протокол № 61  

     от заседание на Общински съвет –  

     Червен бряг, проведено на 25.07.2019 г. 

 

Относно:  Точка: Тридесет и шеста. Устна информация относно  общински пазар- 

Червен бряг 

 

Общински съвет Червен бряг   с явно   гласуване  с 21 гласа ЗА, без против и 2 

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 

№ 1392 

 

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

изпълнение на предложение от  предедателския съвет  от заседание, проведено на 10 

юли и представената на заседанието на  Общинския съвет устна информация  от ВРИД 

Кмет на общината  относно състоянието към момента  с ремонта на общински пазар 

Червен бряг, 

Р Е Ш И: 

Приема устна информация от ВРИД Кмет на общината относно общински пазар- 

Червен бряг 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ  

СЪВЕТ – ЧЕРВЕН БРЯГ:  

         

 

/Петьо Костов/  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


