
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЧЕРВЕН БРЯГ 

 

     Препис-извлечение от протокол № 34  

     от заседание на Общински съвет –  

     Червен бряг, проведено на 20.04.2022 г. 

 

Относно: Точка: Първа. Отчет общински  дружества.  

Общински съвет Червен бряг прие  

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 585 

 

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

във връзка с изпълнение на приетия  план за провеждане на заседанията на Общинския 

съвет  през 2022 г., съгласно решение №513/ 26.01.2022 г. и внесените от управителите 

на общинските дружества с вх. № 038-01-10/06.04.2022 г.  отчети за дейността  на 

дружествата   за 2021 година, Предложения от комисията по  здравеопазване, младежта 

и спорта от заседание, проведено на 12.04.2022 г. и предложение от Комисията по 

финансово стопанска политика и бюджет от заседание, проведено на 13.04.2022 г., 

 

 Р Е Ш И: 

 

І. За “МБАЛ Червен бряг” ЕООД 
Приема  отчет за дейността на „МБАЛ Червен бряг“ ЕООД, гр. Червен бряг за 

2021 година.(ОПР,  баланс, справки),съгласно приложенията. 

 

ІІ. За „Медицински център Червен бряг “ ЕООД: 

Приема  предварителен отчет за дейността на „Медицински център Червен 

бряг“ ЕООД, гр. Червен бряг за 2021 година.(ОПР,  баланс, справки), 

съгласно приложенията. 

 

ІІІ.За „Хърхов“ ЕООД  
Не приема  отчет за дейността на „Хърхов“ ЕООД, гр. Червен бряг за 2021 

година (ОПР,  баланс, справки), съгласно приложенията. 
 

По т.І решението е прието с поименно гласуване  с 16  гласа ЗА, 6 против и 5  въздържали  се от 

общо 27  гласували общински съветници при общ брой 29 на съветниците в Общинския съвет 

По т.ІІ решението е прието 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 

По т.ІІІ  предложението за решение е  поставено  на гласуване за приемане  и с поименно 

гласуване  с 1  гласа ЗА, 21 против и 6  въздържали  се от общо 28  гласували общински 

съветници при общ брой 29 на съветниците в Общинския съвет не се  приема 

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ  

СЪВЕТ – ЧЕРВЕН БРЯГ:                               

  /Петьо Костов/ 

 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЧЕРВЕН БРЯГ 

 

     Препис-извлечение от протокол № 34  

     от заседание на Общински съвет –  

     Червен бряг, проведено на 20.04.2022 г. 

 

Относно: Точка: Втора.  

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

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

279/27.06.2016г.; реш.№ 988/26.06.2018г.,  № 1021/30.07.2018г., № 1270/23.04.2019 г.) 

 

Общински съвет Червен бряг   с явно   гласуване  със 17 гласа ЗА, 2 против и 4  

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 

№ 586 

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. № 07-01-101/05.04.2022 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.,  № 1021/30.07.2018г., № 1270/23.04.2019 г.), 

Предложения от всички комисии от заседания, проведени на 12 и 13 април 2022 година, 

Р Е Ш И: 

Приема 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.,  № 1021/30.07.2018г., № 

1270/23.04.2019 г.), съгласно приложението. 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ  

СЪВЕТ – ЧЕРВЕН БРЯГ:                               

  /Петьо Костов/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЧЕРВЕН БРЯГ 

 

     Препис-извлечение от протокол № 34  

     от заседание на Общински съвет –  

     Червен бряг, проведено на 20.04.2022 г. 

 

Относно: Точка: Трета.  

Информация относно снегопочистването в община Червен бряг през зимния сезон 

2021 -2022  г. 

 

Общински съвет Червен бряг   с явно   гласуване  с 24  гласа ЗА, 1 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 

№ 587 

 

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 

2022 г., съгласно решение № 513/26.01.2022 г. и представената от Кмета на общината  в 

Общински съвет с вх. № 07-01-100/05.04.2022 г. информация относно 

снегопочистването в община Червен бряг през зимния сезон 2021 -2022  г., 

Предложения от всички комисии от заседания, проведени на 12 и 13 април 2022 година, 

Р Е Ш И: 

Приема информация относно снегопочистването в община Червен бряг през 

зимния сезон 2021 -2022  г., съгласно приложението. 

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ  

СЪВЕТ – ЧЕРВЕН БРЯГ:                               

  /Петьо Костов/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЧЕРВЕН БРЯГ 

 

     Препис-извлечение от протокол № 34  

     от заседание на Общински съвет –  

     Червен бряг, проведено на 20.04.2022 г. 

 

Относно: Точка: Четвърта.  

Предложение относно изменение и допълнение на Наредба за условия и ред за 

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

общински жилища на територията на Община Червен бряг, приета с Решение № 

273/30.03.2005 г., изм. с реш. № 668/28.04.2010 г.; изм. и доп. реш. № 707/28.09.2017 

г. 

 

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 

№ 588 

 

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

23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 26, ал. 4 от 

Закон за нормативните актове и с чл. 45а от ЗОС, Чл. 76, ал.З и чл. 79 от АПК; 

представеното от Кмета на общината  в Общински съвет с вх. № 07-01-84/18.03.2022 г. 

Предложение относно изменение и допълнение на Наредба за условия и ред за 

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

жилища на територията на Община Червен бряг, приета с Решение № 273/30.03.2005 г., 

изм. с реш. № 668/28.04.2010 г.; изм. и доп. реш. № 707/28.09.2017 г., Предложения от 

всички комисии от заседания, проведени на 12 и 13 април 2022 година, 

 
Р Е Ш И: 

 

І. Приема да се измени Глава втора – ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ И ПРОДАЖБА 

НА ОБЩИНСКИ ЖИЛИЩА И УСЛОВИЯ ЗА НАСТАНЯВАНЕ НА НАЕМАТЕЛИ В 

ТЯХ, Раздел първи – ЖИЛИЩА ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ, чл. 6, както следва: 

- било със следния текст: „Отдаването под наем се извършва със заповед на 

Кмета на Община Червен бряг. Въз основа на заповедта се сключва договор за наем за 

срок от 3 години“. 

- става със следният текст: „Отдаването под наем се извършва със заповед на 

Кмета на Община Червен бряг. Въз основа на заповедта се сключва договор за наем за 

срок от 5 години“. 

 

ІІ. Приема да се измени и допълни Глава трета – ПРЕКРАТЯВАНЕ НА 

НАЕМНИТЕ ПРАВООТНОШЕНИЯ, чл. 14, ал. 3, както следва : 

 - било със следния текст: при изтичане на срока за настаняване, наемното 

правоотношение, може да бъде продължено еднократно за срок не по – дълъг от 3 

години, ако наемателят отговаря на условията за настаняване под наем в общинско 

жилище. 

- става със следният текст: при изтичане на срока за настаняване, наемното 

правоотношение, може да бъде продължено еднократно за срок не по – дълъг от 5 



години, ако наемателят отговаря на условията за настаняване под наем в общинско 

жилище и нямат задължение към ВиК, ЧЕЗ, местни данъци и такси към Община Червен 

бряг. 

 

ІІІ. Приема да се изменят старите текстове на  чл. 15, ал. 1  от Глава четвърта – 

НАСТАНЯВАНЕ ПОД НАЕМ В ЖИЛИЩА – ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ, както 

следва: 

- било със следния текст: 

1. не притежават жилище, вила или идеални части от такива имоти, годни за 

постоянно обитаване; 

2. не притежават жилище или вилен парцел в района на населеното място, в 

районите на населени места от І и ІІ функционален тип; 

3. не са прехвърляли имоти по т. 1 и т. 2 на други лица, след 13 март 1990 г. с 

изключение,  на прекратяване на съсобственост или дарение в полза на държавата, 

общината или организация с идеална цел; 

4. не притежават имущество в парични средства по влогове, акции, дивиденти, 

МПС, земеделски земи, жилищни, вилни имоти и парцели извън тези по т. 1 и т. 2, 

складове за търговска и стопанска дейност и средства на обща стойност по – голяма от 

5000 лева; 

5. имат адресна регистрация в населеното място, не по – малко от 5 години 

удостоверено от документ от ЕСГРАОН при Община Червен бряг; 

 6. не са се самонастанявали в общински жилища или наемното правоотношение 

за такива жилища не е прекратявано по реда на чл. 46, ал. 1, т. 1, т. 3 и т. 4 от ЗОС; 

 7. не са отказали настаняване в общинско жилище или са били настанени и са 

напуснали жилището по собствено желание. 

 

- става със следния текст: 

1. не притежават жилище, вила или идеални части от такива имоти, годни за 

постоянно обитаване на територията на страната;  

2. не са носители на ограничено вещно право на ползване върху жилищен или 

вилен имот или реално обособена част от такъв имот, както и на право на строеж; 

3. не са прехвърляли имоти по т. 1 и т. 2 на други лица, през последните 5 

години, с изключение на прекратяване на съсобственост или дарение в полза на 

държавата, общината или организация с идеална цел; 

4. не притежават имущество в парични средства по влогове, акции, дивиденти, 

земеделски земи, жилищни, вилни имоти и парцели извън тези по т. 1 и т. 2, фабрики, 

работилници, магазини, складове за търговска и стопанска дейност, ателиета и офиси. 

Има право да притежава моторно превозно средство, но не - повече от 1 брой на 

семейство; 

 5. средният месечен доход на член от семейството да не надвишава един и 

половина пъти  минималната работна заплата, установена за страната;  

 6. поне единият от членовете на семейството има адресна регистрация на 

територията на Община Червен бряг, по постоянен и настоящ адрес през последните 10 

години без прекъсване, удостоверено от документ от ЕСГРАОН при Община Червен 

бряг/ с изключение на лица, които са били настанени в приемни семейства или в 

социални услуги от резидентен тип до навършване на 18 годишна възраст./. Същият 

може да подаде заявление за картотекиране и настаняване в общинско жилище.  

 7. не са се самонастанявали в общински жилища или наемното правоотношение 

за такива жилища не е прекратявано по реда на чл. 46, ал. 1, т. 1, т. 3 и т. 4 от ЗОС; 

            8. не са отказали настаняване в общинско жилище; 



 9. нямат просрочени задължения към бюджета на общината, към 

електроразпределителни дружества, ВиК и топлофикация, произтичащи от ползването 

на жилищни имоти; 

 10. не са осъждани за престъпления от общ характер, освен ако не са 

реабилитирани; 

    

 ІV. Възлага изпълнението на Наредба за условия и ред за установяване на 

жилищни нужди, за настаняване под наем и продажба на общински жилища на 

територията на Община Червен бряг на Кмета на Община Червен бряг. 

 
 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ  

СЪВЕТ – ЧЕРВЕН БРЯГ:                               

  /Петьо Костов/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЧЕРВЕН БРЯГ 

 

     Препис-извлечение от протокол № 34  

     от заседание на Общински съвет –  

     Червен бряг, проведено на 20.04.2022 г. 

 

Относно: Точка: Пета.  

Предложение относно приемане на Проект на Наредба за изменение и допълнение 

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

услуги на територията на  община Червен бряг( приета с Решение № 

247/27.11.2020 г., изм. реш. № 275/22.12.2020 г., изм. и доп. реш. № 289/27.01.2021 

г….)  

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

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

съветниците в Общинския съвет,  прие 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 589 

Общински съвет Червен бряг на основание § 5, 6 и 7 от Закон за изменение на Закона 

за корпоративното подоходно облагане (обн., ДВ, бр. 105 от 2006 г.; изм., бр. 52, 108 и 

110 от 2007 г., бр. 69 и 106 от 2008 г., бр. 32, 35 и 95 от 2009 г., бр. 94 от 2010 г., бр. 19, 

31, 35, 51, 77 и 99 от 2011 г., бр. 40 и 94 от 2012 г., бр. 15, 16, 23, 68, 91, 100 и 109 от 

2013 г., бр. 1, 105 и 107 от 2014 г., бр. 12, 22, 35, 79 и 95 от 2015 г., бр. 32, 74, 75 и 97 от 

2016 г., бр. 58, 85, 92, 97 и 103 от 2017 г., бр. 15, 91, 98, 102, 103 и 105 от2018 г., бр. 24, 

64, 96, 101 и 102 от2019 г., бр. 18, 28, 38, 69, 104, 107 и 110 от 2020 г., бр. 14 и 21 от 

2021 г. и бр. 8, 14 и 17 от 2022 г.) се правят промени в Закона за местните данъци и 

такси, Закона за предучилищното и училищното образование и Закона за здравето, 

касаещи отпадането на такси за ползване на детски ясли и детски градини, считано от 

01.04.2022 г. 

С Решение № 568 /29.03.2022 г. Общински съвет - Червен бряг даде 

съгласие относно разкриване на Детска млечна кухня към Детска ясла 

„Щастливо детство" гр. Червен бряг с капацитет до 50 деца на възраст от 10 

месеца до 3 години. 

Във връзка с гореизложеното, Общински съвет Червен бряг  на основание чл.21, 

ал.1, т.7 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация 

(ЗМСМА) и чл.60, ал.1 от Административно-процесуалния кодекс,  

Чл. 17, ал. 1, т. 1, 3 и 4; чл.21, ал.1, т.7 и т. 23 и ал.2 и чл. 44, ал.1, т. 8 от Закона 

за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА); 

Чл. 6, букви „в" и „г" и чл. 9 от Закона за местните данъци и такси; 

Чл. 76, ал.З и чл. 79 от АПК; 

Чл. 26 и чл. 28, във връзка с чл. 26, ал. 4, хипотеза втора от ЗНА. 
представеното от Кмета на общината  в Общински съвет с вх. № 07-01-

97/04.04.2022 г. предложение относно приемане на Проект на Наредба за изменение и 

допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и 

цени на услуги на територията на  община Червен бряг( приета с Решение № 

247/27.11.2020 г., изм. реш. № 275/22.12.2020 г., изм. и доп. реш. № 289/27.01.2021 

г….) и мотивите изложени  към предложението, Предложения от всички комисии от 

заседания, проведени на 12 и 13 април 2022 година, 

 

Р Е Ш И: 



I. Приема Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за 

определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на 

територията на община Червен бряг (приета с Решение № 247/27.11.2020 г., изм. 

реш. № 275/22.12.2020 г., изм. и доп. реш. № 289/27.01.2021 г.) в сила от 

01.04.2022 г., както следва:§ 1. В Чл.2, ал. 1, т.З думите „детски ясли" и „детски 

градини" се заличават, с което придобива следния вид: „ За ползване на детски 

кухни, лагери, общежития и социални услуги, финансирани от общински 

бюджет" 

§ 2. В наименованието на Раздел III Такси за детски ясли, детски 

градини, лагери и социални услуги, финансирани от общински бюджет и за 

дейностите по хранене надецата в задължителното предучилищно 

образование извън финансираното от държавата 

думите „детски ясли, детски градини" и „и за дейностите по хранене на 

децата в задължителното предучилищно образование извън финансираното от 

държавата" се заличават и се добавя „ползване на детска млечна кухня", с което 

наименованието придобива следния вид: 

Раздел III Такси за ползване на детска млечна кухня, лагери и социални 

услуги, финансирани от общински бюджет. 

§ 3. Чл.20, чл.20а, чл.22, ал.1 и Приложение №2 към Раздел III от Наредбата се 

заличават. 

§ 4.. Създава се нов член 20б със следния текст: „За ползване на детска 

млечна кухня от родителите/ настойниците се събират такси. Цена на купон - 2 

лв." 

§ 5.Чл.22, ал.З придобива следната редакция: „Таксите по чл.20б се събират от 

длъжностно лице в Детска ясла." 

§ 6. Създава Чл.22, ал.4 със следния текст „Таксите по ал.2 и ал.З се внасят в 

общинския бюджет." 

§ 7. В Преходни и заключителни разпоредби се създава нов § 7: „Наредбата е 

изменена и допълнена с Решение № ... от ..." 

Изменението и допълнението влизат в сила от 01.04.2022 г." 

II. На основание чл.60, ал. 1 от Административно-процесуалния кодекс, 

Общински съвет - Червен бряг допуска предварително изпълнение на решението, тъй 

като от закъснението на изпълнението може да последва значителна или трудно 

поправима вреда. 

III. Изпълнението на Наредбата се възлага на Кмета на община Червен бряг. 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ  

СЪВЕТ – ЧЕРВЕН БРЯГ:                               

  /Петьо Костов/ 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЧЕРВЕН БРЯГ 

 

     Препис-извлечение от протокол № 34  

     от заседание на Общински съвет –  

     Червен бряг, проведено на 20.04.2022 г. 

 

Относно: Точка: Шеста.  

Предложение относно обявяване на процедура за избор на управител  на „Хърхов“ 

ЕООД, ЕИК 203417990, седалище и адрес на управление: гр. Червен бряг, ул. 

„Княз Борис І“ № 2. 

Общински съвет Червен бряг прие  

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 590 

 

А. На основание чл. 21 ал.1 от Закона за публичните предприятия, всички 

представители на органите за управление и контрол се избират и назначават след 

провеждане на конкурс. Условията и редът за провеждане се уреждат в правилата за 

прилагане на Закона и Глава VII и VIII от Наредба за реда за учредяване и упражняване 

на правата на Община Червен бряг в публични предприятия и търговски дружества с 

общинско участие в капитала, приета с Решение № 485/26.11.2021 г. на ОбС Червен 

бряг.   

Във връзка с гореизложеното  на основание   чл.21, ал.1, т.9 от ЗМСМА, чл. 147 

във връзка с чл. 141 и чл. 137, ал. 1, т. 5 от Търговския закон във връзка с чл. 1 ал.3, 

чл.20 и чл.21, ал.1 от Закона за публичните предприятия, чл.12 т.7, чл. 43 от Наредба за 

реда за учредяване и упражняване на правата на Община Червен бряг в публични 

предприятия и търговски дружества с общинско участие в капитала, приета с Решение 

№ 485/26.11.2021 г. на ОбС Червен бряг, представеното от Кмета на общината  в 

Общински съвет с вх. № 07-01-108/06.04.2022 г. предложение относно обявяване на 

процедура за избор на управител  на „Хърхов“ ЕООД, ЕИК 203417990, седалище и 

адрес на управление: гр. Червен бряг, ул. „Княз Борис І“ № 2, Предложения от всички 

комисии от заседания, проведени на 12 и 13 април 2022 година, Общински съвет 

Червен бряг 

 

Р Е Ш И: 
 

 І. Обявява конкурсна процедура за избор на управител на „Хърхов” ЕООД, ЕИК 

203417990, седалище и адрес на управление: гр. Червен бряг, ул. „Княз  Борис І” № 2,  

1. Срок на договора за управление на дружеството – 3 /три/ години; 

 

ІI. Определя комисия за номиниране на кандидатите  в 7-членен състав, от които 

председател, правоспособен юрист, 4 – ма общински съветника и представител на 

общинска администрация 

Общинският съвет определя и резервни членове от квотата на общинските 

съветници. 

 

Комисията провежда конкурсната процедура по реда на ГЛАВА VII от Наредба за 

реда за учредяване и упражняване на правата на Община Червен бряг в публични 

предприятия и търговски дружества с общинско участие в капитала.                                                      



 

III. Изисквания към кандидатите: 

Кандидат може да бъде български граждани или граждани на Европейския съюз, 

на държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, 

или на Конфедерация Швейцария, който: 

 

1.1. Има завършена образователно - квалификационна степен „бакалавър“ или 

по-висока; 

1.2. Има най-малко 5 /пет/ години професионален опит; 

1.3.Не е поставен под запрещение; 

1.4.Не е осъждан за умишлено престъпление от общ характер;  

1.5.Не е лишен от правото да заемат съответната длъжност; 

1.6.Не е обявен в несъстоятелност като едноличен търговец или неограничено 

отговорен съдружник в търговско дружество, обявено в несъстоятелност, ако са 

останали неудовлетворени кредитори; 

1.7.Не е бил член на управителен или контролен орган на дружество, съответно 

кооперация, обявени в несъстоятелност през последните две години преди 

назначаването, ако са останали неудовлетворени кредитори; 

1.8.Не е бил управител, член на управителен или контролен орган на дружество, 

за което е било установено, с влязло в сила наказателно постановление  

неизпълнение на задължения по създаване и съхранение на определените му 

нива от запаси по Закона за запасите от нефт и нефтопродукти 

1.9. Не е съпруг или лице във фактическо съжителство, роднина по права линия, 

по съребрена линия - до четвърта степен включително, и по сватовство - до 

втора степен включително, на управител или член на колективен орган за 

управление и контрол на същото публично предприятие; 

1.10.  Не заема висша публична длъжност по чл.6 ал.1 т.1-38 и 41-45 от Закона 

за противодействие на корупцията и отнемане на незаконно придобитото 

имущество, не е член на политически кабинет и секретар на община; 

1.11.  Не извършва търговски сделки от свое или от чуждо име; 

1.12.  Не е съдружник в събирателни, в командитни дружества и в дружества с 

ограничена отговорност; 

1.13.  Не е управител или член на изпълнителен или контролен орган на друго 

публично предприятие; 

1.14.  Отговаря на други изисквания, предвидени в устава на дружеството; 

1.15.  Не могат да бъдат управители и изпълнителни членове на съветите на 

директорите и на управителните съвети лица, които работят по служебно 

или по трудово правоотношение.  

* Забраните по т. 3.11 -3.13 се прилагат, когато се извършва дейност, сходна с 

дейността на дружеството; 

 

IV. Необходими документи за участие в конкурса: 

4.1. Заявление за участие в конкурса (по образец); 

4.2. Автобиография; 



4.3. Копие от диплома за завършено висше образование /нотариално заверено /; 

4.4.Документи, удостоверяващ трудовия, осигурителния или служебния стаж 

(заверено копие); 

4.5. Декларация, че кандидатът не е лишен от правото да упражнява търговска 

дейност – по образец; 

4.6. Свидетелство за съдимост , издадено не по-рано от 15 дни, преди датата на 

подаване на документите (само в случай, че такова не може да се осигури по 

служебен път) 

4.7. Декларация, удостоверяваща наличието на обстоятелства по чл.20 ал.1 от 

Закона за публичните предприятия (по образец) 

4.8. Други документи, по преценка на кандидата; 

 

 V. Конкурсът се провежда на три етапа: 

 Първи етап -  Проверка от комисията по номиниране за съответствието на 

представените документи по  предварително обявените изисквания; 

  Допускат се кандидатите, представили всички изискуеми документи; 

  Комисията изпраща покани до допуснатите кандидати за провеждане на 

писмената част от конкурсната процедура. 

В случаите, когато нито един кандидат не отговаря на изискванията следва да 

бъде организирана нова процедура за номиниране, като се определя нов срок за 

подаване на документи от кандидати при същите условия. 

 Втора етап  - Представяне, от допуснатите до втори етап кандидати, на бизнес-

програма за управление на търговското дружество за целия период на управление и 

оценка на представените бизнес програми; 

Бизнес-програмата се разработва в съответствие със стратегията за развитие на 

дружеството и се представя в запечатан плик в деловодството на Общината - Център за 

административно обслужване /ЦАО/ с адрес: гр. Червен бряг, ул. „Антим І“ №1 в срок 

не по-кратък от 10 дни и не по-дълъг от 15 дни от датата на уведомлението на 

допуснатите до втори етап кандидати.  

Кандидатът, който не е представил бизнес-програма се отстранява от конкурса.  

Трети етап : Интервю с кандидатите.  

Интервюто се провежда с преминалите втори етап кандидати, в срока посочен в 

писменото уведомление.  

 

VI. Място и срок за подаване на документи за участие:  

Документите за участие в конкурса се приемат в Деловодството на Община 

Червен бряг - Център за административно обслужване /ЦАО/  с адрес: гр. Червен бряг, 

ул. „Антим І“ № 1,  в 30 /тридесет/ - дневен срок, считано от датата на публикуване на 

обявата.  

Заявленията за участие в конкурса, заедно с необходимите документи се подават 

в запечатан непрозрачен плик, върху който се изписват трите имена на кандидата и 

дружеството за което кандидатства и се завеждат в специален регистър по реда на 

тяхното постъпване. За всяко постъпило заявление се издава входящ номер на подателя 

му, датата и часът на приемането му.  

 



VII. Определя критериите за подбор на кандидатите 

7.1 Образователно-квалификационна степен в областта на конкурсната длъжност 

7.2. професионален опит в областта на конкурсната длъжност , осигуряващ 

необходимите умения за професионално изпълнение на задълженията – не по-малко от 

5 години; 

7.3. добра репутация – за наличие на добра репутация се приема , в случай, че няма 

доказателства за противното и няма основателно съмнение относно добрата репутация 

на кандидата 

Критериите ще се оценяват като се констатира само съответствие или 

несъответствие  с изискванията. 

 

VIII. Процедура и критерии за оценка на кандидатите  

Процедурата за оценка на кандидатите  се състои от писмена и устна част 

/интервю/, съгл. Чл.45 от Наредба за реда за учредяване и упражняване на правата на 

Община Червен бряг в публични предприятия и търговски дружества с общинско 

участие в капитала. 

8.1 Писмена част включва представяне на бизнес - програма / концепция за 

развитие на предприятието/ за 3 годишен период, съобразена с Политиката на 

Общината  за участие в публичното предприятие, съдържаша в себе си описателна, 

аналитична и прогнозна част, както и представяне на доказателства за професионалния 

опит на кандидата. 

Комисията оценява бизнес- програмата по следните критерии: 

 Оригиналност на бизнес-плана; 

 Ясна бизнес-стратегия; 

 Степен на познаване на спецификата на  отрасъла; 

 Практическа приложимост; 

 Реалистични финансови показатели; 

 Наличие на измерими показатели за икономическо развитие след 

реализиране на плана; 

 Познаване на пазара и пазарните сегменти; 

 Маркетингов план; 

 Планиран социален ефект; 

 Убедителност на изложението; 

Кандидати, чиито бизнес програми са оценени по установения ред не по - ниско 

от „4,50“, се допускат до участие в интервю. 

8.2. Устна част /интервю/, - предварително определени от Комисията за 

номиниране въпроси, които се задават на всеки кандидат. 

Комисията оценява интервюто  по следните критерии: 

 Мотивация на кандидата; 

 Планове за професионално развитие; 

 Познаване на нормативни документи; 

 Познаване на отрасъла; 

 Познаване на пазара; 



 Креативност; 

 Комуникативни умения; 

 Убедителност и аргументираност; 

 Лидерство/предпочитан стил, качества, опит/; 

 Общо впечатление / темперамент, характер, интелект, уравновесеност, 

настроение/; 

 

IX. Определя методиката за оценка на кандидатите 

9.1. Оценката за всяка част от процедурата се определя по шестобалната 

система, като максималната оценка, която кандидата може да получи на всеки от 

етапите на процедурата е „Отличен 6“, при точност на оценката 0,25. 

9.2. Минималната допустима оценка за всеки етап от процедурата е „Много 

добър 4,50“. 

 9.3. Кандидатът получил оценка по – ниска „Много добър 4,50“, се отстранява от 

конкурсната процедура.  

       9.4. Общият сбор от оценъчните карти на всеки от членовете на комисията се 

разделя на броят им и се получава средна оценка, на кандидата в съответния етап. 

9.5. Комисията по номиниране, разработва вътрешни правила за работа и 

утвърждава образци на оценъчни карти за работата си  по чл. 48 от Наредба за реда за 

учредяване и упражняване на правата на Община Червен бряг в публични предприятия 

и търговски дружества с общинско участие в капитала. 

9.6. Вътрешните правила и заповедта за обявяване на конкурса се публикувaт  на 

интернет страницата на Община Червен бряг. 

9.7. Изготвяне на крайно класиране на кандидатите на база писмена и устна част 

на конкурсната процедура – крайната оценка на всеки от кандидатите е сбор между 

оценките на всеки един от етапите.  

9.8. Изготвяне на предложение с класираните кандидати до ОбС Червен бряг. 

9.9. Към момента на сключване на договора за управление с номинирания 

кандидат за управител, същият представя  Декларация, че не са налице пречки по 

чл.20 ал.1, т 9-т.12 и по чл. 20 ал.3  от Закона за публичните предприятия. 

X. Публичната покана за конкурса за избор на управител на „Хърхов” ЕООД, 

ЕИК 203417990 да се публикува в един централен вестник, на интернет страницата на 

ОбС, както и на официалната интернет страница на Община Червен бряг – 

https://www.chervenbryag.bg/ и местната КТV.    

XI. Проектът на договор за възлагане управлението на „Хърхов” ЕООД за срок 

от 3 /три/ години, е съгласно утвърден договор Приложение № 3 от Наредба за реда за 

учредяване и упражняване на правата на Община Червен бряг в публични предприятия 

и търговски дружества с общинско участие в капитала / чл.26 ал.2/ 

XII. Възлага на Кмета на Община Червен бряг да извърши всички необходими 

действия във връзка с изпълнение на настоящoто решение. 

 ХІІІ. В изпълнение на  т.ІІ с 23  гласа ЗА, без против и 2  въздържали  се от общо 

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

определя за участие в комисията общинските съветници Мирослав Митков Макавеев, 

https://www.chervenbryag.bg/


Йоана Иванова Йотова, Петко Ивайлов Петков  и Петър Петков Петров, за резервен 

член  Николай Димитров Николов 

 

 Б.  Общински съвет Червен бряг във връзка с направено устно предложение от Петьо 

Костов – председател на ОбС за избор на ВрИД управител на „Хърхов“ ЕООД и устно  

предложение от  общински съветник Ивайло Иванов да се отложи  избирането на ВрИД 

управител на дружеството,  

 Р Е Ш И: 

Отлага  избора за ВрИД   управител  на "Хърхов" ЕООД за следващото 

заседание на ОбС.  Кандидатурата да се обсъди в комисиите. 

 

По буква А решението е прието  с  поименно гласуване с  24  гласа ЗА, без против и 3  

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

съветниците в Общинския съвет 

 

По буква Б решението е прието  с  поименно гласуване с  14  гласа ЗА, 3 против и 6  

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

съветниците в Общинския съвет 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ  

СЪВЕТ – ЧЕРВЕН БРЯГ:                               

  /Петьо Костов/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЧЕРВЕН БРЯГ 

 

     Препис-извлечение от протокол № 34  

     от заседание на Общински съвет –  

     Червен бряг, проведено на 20.04.2022 г. 

 

Относно: Точка: Седма.  

Предложение относно приемане на проекта за бюджет на община Червен бряг за 

2022 година. 

Общински съвет Червен бряг с поименно   гласуване  с 21  гласа ЗА, 5 против и 2  

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

съветниците в Общинския съвет,  прие 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 591 

 

І.Общински съвет Червен бряг на основание чл.52, ал.1 и чл.21, ал.1, 

т.6, във връзка с чл.27, ал.4 и ал.5 от ЗМСМА, чл.94, ал.2 и ал.3  и чл. 39 от 

Закона за публичните финанси, във връзка с разпоредбите на ЗДБРБ за 

2022 година , ПМС № 31/17.03.2022г. за изпълнение на ЗДБРБ за 2022 

година и Наредбата за условията и реда за съставяне на  тригодишна 

бюджетната прогноза за местните дейности  и за съставяне, приемане, 

изпълнение и отчитане на  бюджета на община Червен бряг,  приета с 

Решение № 680/20.12.2013г., изм. и доп. С Решение № 436/16.12.2016г. на  

Общински съвет – Червен бряг,  представеното от Кмета на общината  в 

Общински съвет с вх. № 07-01-93/31.03.2022 г. предложение относно 

приемане на проекта за бюджет на община Червен бряг за 2022 година; 

Предложения от всички комисии от заседания, проведени на 12 и 13 април 

2022 година и допълнително  внесено предложение от кмета на общината с  

вх. № 07-01-93(4)/19.04.2022  г.  относно приемане на проекта за бюджет 

на община Червен бряг за 2022 година, 

 

Р Е Ш И: 
 

1.Приема бюджета на Община Червен бряг за 2022 година, както следва: 

1.1. По приходите в размер на 33 243 691  лв., съгласно Приложение №1, в 

т.ч.: 

1.1.1.Приходи за делегирани от държавата дейности в размер на         

19 876 255 лв., в т.ч.: 

1.1.1.1. Обща субсидия за делегирани от държавата дейности в размер 

на 18 122 453 лв. 

      1.1.1.2. Получени трансфери между бюджети   /+/ 2 585 лв. 

1.1.1.3. Временни безлихвени заеми между бюджети и сметки за 

средства от ЕС    /+/ 8 440 лв. 



     1.1.1.4. Събрани средства и извършени плащания от/за сметки за 

средства от ЕС   / -/ 283 485 лв. 

1.1.1.5. Преходен остатък от 2021 година в размер на 2 026 262 лв., 

съгласно Приложение №2 

1.1.2. Приходи за местни дейности в размер на 13 367 436  лв., в т.ч.: 

1.1.2.1. Данъчни приходи в размер на  1 687 640 лв. 

1.1.2.2. Неданъчни приходи в размер на 2 829 115 лв. 

1.1.2.3. Трансфери за местни дейности в размер на   2 702 500  лв., в 

т.ч.: 

1.1.2.3.1. Обща изравнителна субсидия в размер на 2 558 100 лв. 

1.1.2.3.2. Трансфер за зимно поддържане и снегопочистване  в 

размер на  144 400  лв. 

      1.1.2.4. Получени трансфери между бюджети   /+/ 532 211 лв. 

      1.1.2.5. Предоставени трансфери между бюджети   /-/ 648 322 лв. 

      1.1.2.6. Получени трансфери от държавни предприятия и др. лица        

/+/ 4 981 лв. 

      1.1.2.7. Трансфери  между бюджети и сметки за средствата от ЕС          

/-/ 3 076 750 лв. 

1.1.2.8. Целева субсидия за капиталови разходи в местни дейности в 

размер на  986 600 лв. 

1.1.2.9. Временни безлихвени заеми между бюджети и сметки за 

средства от ЕС    /+/ 725 641 лв. 

1.1.2.10. Предоставени средства по  възмездна финансова помощ            

/-/ 124 050 лв. 

1.1.2.11. Възстановени суми по възмездна финансова помощ /+/216 932 

лв. 

1.1.2.12. Получени дългосрочни заеми от банки в страната  /+/ 3 617 629 

лв. 

1.1.2.13. Погашения по дългосрочни заеми от банки в страната              

/-/ 132 108 лв. 

1.1.2.14. Погашения по  дългосрочни  заеми  от други лица в страната- 

/-/804 337 лв.  в т. ч. от фонд „ФЛАГ” ЕАД  в размер на   /-/737 021 

лв. и ФЕЕИ- /-/ 67 316 лв. 

     1.1.2.15. Събрани средства и извършени плащания от/за сметки за 

средства от ЕС   / -/ 168 614 лв. 

1.1.2.16. Преходен остатък от 2021 година в размер на 5 018 368 лв., 

съгласно Приложение №2 

 

1.2. По разходите в размер на 33 243 691 лв., разпределени по функции, 

дейности и параграфи, съгласно Приложение № 3 

1.2.1. За делегирани от държавата дейности в размер на 19 876 255 лв.,  



1.2.2. За допълнително финансиране на делегираните от държавата 

дейности със средства от собствените приходи и от изравнителната 

субсидия в размер на 530 024 лв. 

1.2.3. За местни дейности в размер на 12 837 412 лв.  

2. Приема инвестиционната програма за 2022 г. в размер на 5 123 316 

лв., съгласно Приложение № 4 , като: 

2.1. Одобрява разпределението на целевата субсидия за капиталови 

разходи  в размер на 986 600 лв., съгласно Приложение № 5 

2.2.Дава съгласие кмета на общината да направи предложение до 

министъра на финансите за трансформиране на средства в размер на 

578 798 лв. от ЦСКР по чл.51 от ЗДБРБ за 2022г.  в целеви трансфер за 

финансиране разходите за извършване на неотложните текущи 

ремонти на улична мрежа  и междублоково пространство жк. Победа в 

гр. Червен бряг съгласно справка по чл.55 от ЗДБРБ за 2022г. по 

образец- Приложение № 14 към ФО №3/25.03.2022г. 

2.3. Приема разчет за разходите, финансирани с приходи от 

постъпления от продажба на общински нефинансови активи в размер 

на 200 000 лв., съгласно Приложение №6 

 

3. Утвърждава разходите за заплати през 2022 г., без звената от 

системата на народната просвета, които прилагат системата на 

делегирани бюджети, съгласно Приложение № 7 

 3.1. Числеността на персонала за делегираните от държавата дейности 

във функциите „Здравеопазване”,  „Социално осигуряване, подпомагане 

и грижи”,  се определя от кмета на общината в рамките на средствата, 

определени по стандартите и утвърдените размери по т.3 от настоящото 

решение.  

4. Утвърждава разчет за целеви разходи и субсидии, както следва за: 

 4.1. Членски внос – 14 000 лв. 

 4.2. Обезщетения и помощи по решение на Общински съвет  -59 000 лв.  

    4.3. Общински фонд за подкрепа на професионалното развитие на кадри в 

сектор „Здравеопазване“ за община Червен бряг- 10 000 лв. 

   4.4.Утвърждава разчет за субсидии на организации с нестопанска цел, 

както следва: 

    4.4.1.Читалища –379 205 лв. в т.ч. субсидия по ЗДБРБ – 371 205 лв. 

    4.4.2.Спортни клубове – 259 000 лв. 

    4.4.3. Задължава кмета на общината да сформира комисия за 

разпределение на средствата с участие на общински съветници. 
Определя за участие в комисията  за разпределение на средствата за читалищата  

членовете на комисията по  образование, култура и вероизповедания. 

Определя за участие в комисията  за разпределение на средствата за спортните 

клубове членовете на комисията по здравеопазване, младежта и спорта.  

 

5. Приема следните лимити за разходи: 



5.1.СБКО в размер на 3 %  от средствата за работна заплата на заетите 

по трудови правоотношения. 

5.2.Разходи за представителни цели  на кмета на общината в размер до 

2 на сто от общия годишен размер на разходите за издръжка за дейност 

„Общинска администрация” , но не повече от 6 000 лв. 

5.3. Разходи за представителни цели на Председателя на ОбС в размер 

до 1 на сто от общия годишен размер на разходите за издръжка за 

дейност „Общинска администрация” , но не повече от 4 000 лв. 

    5.4. Утвърждава средства за стимулиране на кръводаряване в размер 

на   3 750 лв. 

6.Упълномощава кмета на общината да утвърди поименен списък  на 

лицата, които имат право на транспортни разходи от местоживеене до 

месторабота . 
7. Одобрява индикативен годишен разчет за сметките за средства от 

Европейския съюз , съгласно Приложение № 8 

8. Одобрява Прогнозата за периода 2022-2025г. на постъпленията от 

местни приходи и на разходите за местни дейности на община Червен 

бряг разработена съгласно Указания за подготовка и представянето на 

бюджетните прогнози на първостепенните разпоредители с бюджет за 

периода 2022-2025- БЮ №1/18.03.2022г. на Министерство на финансите. 

9. Определя второстепенните разпоредители с бюджет, съгласно 

Приложение №9 

10. Определя максимален размер на дълга, както следва: 

10.1. Максимален размер на новия общински дълг за 2022 година в 

размер на – 1 586 856,10 лв. 

10.2. Общинските гаранции, които може да бъдат издадени през 2022 

година в размер на  - 0 лв. 

10.3. Максимален размер на общинския дълг и общинските гаранции 

към края на 2022  година в размер на 8 318 371 лв. в т.ч главница- 

8 317 581 лв. и лихви – 790 лв., съгласно Приложение № 10, №11, № 

12, №13, №14, №15, № 16, №17. 

 

11. Определя максимален размер на новите задължения за разходи, 

които могат да бъдат натрупани през 2022 година в размер на 15%. 

12. Определя максимален размер на ангажиментите за разходи, които 

могат да бъдат поети през 2022 година в размер на 50%. 

13. Определя размера на просрочените задължения от 2021 година, 

които ще бъдат разплатени от бюджета за 2022 година в размер на          

14 757,61  лв. , съгласно приложение № 18  

14. Определя размера на просрочените вземания, които се предвижда да 

бъдат събрани през 2022 година в размер на 45 041 лв. 

15. Оправомощава кмета на общината да извършва компенсирани 

промени: 



15.1.В частта за делегираните от държавата дейности – между 

утвърдените показатели за разходите в рамките на една дейност, с 

изключение на дейностите на делегиран бюджет, при условие че не се 

нарушават стандартите за делегираните от държавата дейности и няма 

просрочени задължения в съответната делегирана дейност; 

15.2. В частта за местните дейности – между утвърдените разходи в 

рамките на една дейност или от една дейност в друга, без да изменя 

общия размер на разходите. 

   16. Възлага на кмета:  

16.1. Да определи и утвърди бюджетите на второстепенните 

разпоредители с бюджет,  съгласно  Приложение № 19 и Приложение 

№20.  

16.2. Да организира разпределението на бюджета по тримесечия и да 

утвърди разпределението. 

16.3. Да информира общинския съвет в случай на отклонение на 

средния темп на нарастване на разходите за местни дейности и да 

предлага конкретни мерки за трайно увеличаване на бюджетните 

приходи и/или трайно намаляване на бюджетните разходи. 

16.4. Да включва информацията по чл. 125, ал. 4 от ЗПФ в 

тримесечните отчети и обяснителните записки към тях. 

16.5. Да разработи детайлен разчет на сметките за средства от 

Европейския съюз по отделните общински проекти, в съответствие с 

изисквания на съответния Управляващ орган и на МФ. 

17. Упълномощава кмета да предоставя временни безлихвени заеми от 

временно свободни средства по общинския бюджет за финансиране на 

плащания по проекти, финансирани със средства от Европейския съюз и 

по други международни програми, включително и на бюджетни 

организации, чиито бюджет е част от общинския бюджет. 

18. Упълномощава кмета: 

18.1. Да разработва и възлага подготовката на общински програми и 

проекти и да кандидатства за финансирането им със средства от 

Европейски структурни и инвестиционни фондове и от други донори, по 

международни, национални и други програми и от други източници  за 

реализиране на годишните цели на общината  и за изпълнение на 

общинския план за развитие.  

18.2. Да кандидатства за средства от централния бюджет и други 

източници за финансиране на плащанията  и за съфинансиране на 

общински програми и проекти. 

   19. Приема за сведение Протокола от публичното обсъждане на бюджета, 

съгласно Приложение №21  

 
ІІ. Общински съвет Червен бряг във връзка с предложение  от Комисия по 

здравеопазване, младежта и спорта от заседание, проведено на 12.04.2022 г.с  поименно 



гласуване с  18  гласа ЗА, 1 против и 6  въздържали  се от общо 25  гласували общински 

съветници при общ брой 29 на съветниците в Общинския съвет  

Р Е Ш И: 

При бъдеща актуализация на бюджета на общината да се заложат средства за 

ремонт на съблекалнята на стадиона в гр. Койнаре. 

 
 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ  

СЪВЕТ – ЧЕРВЕН БРЯГ:                               

  /Петьо Костов/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЧЕРВЕН БРЯГ 

 

     Препис-извлечение от протокол № 34  

     от заседание на Общински съвет –  

     Червен бряг, проведено на 20.04.2022 г. 

 

Относно: Точка: Осма.  

Предложение относно определяне основните трудови възнаграждения на 

кметовете на кметства в община Червен бряг.  

Общински съвет Червен бряг   с явно   гласуване  с 19  гласа ЗА, 1 против и 3  

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

съветниците в Общинския съвет,  прие 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 592 

Общински съвет Червен бряг на основание чл.106, ал.1 от Правилника за 

организацията и дейността на Общински съвет, неговите комисии и взаимодействието 

му с общинска администрация, чл.21, ал.1, т. 5 и чл. 38, ал.7 от ЗМСМА и във връзка 

РМС №50/03.02.2022г. за приемане на стандарти за делегираните от държавата 

дейности с натурални и стойностни показатели през 2022г.,  представеното от Кмета на 

общината  в Общински съвет с вх. № 07-01-107/07.04.2022 г. предложение относно 

определяне основните трудови възнаграждения на кметовете на кметства в община 

Червен бряг, Предложения от всички комисии от заседания, проведени на 12 и 13 април 

2022 година, 

Р Е Ш И: 

              І.Определя размера на основните трудови възнаграждения на кметовете на 

кметства, считано от 01.01.2022 г., както следва: 

 

                                                                                         било:                            става: 

              1. Кмет на кметство Бресте                         1035,00 лв.                   1160,00 лв. 

              2. Кмет на кметство Глава                          1150,00 лв.                    1300,00 лв. 

              3. Кмет на кметство Горник                       1150,00 лв.                    1300,00 лв. 

              4. Кмет на кметство Девенци                     1150,00 лв.                    1300,00 лв. 

              5. Кмет на кметство Лепица                       1035,00 лв.                    1160,00 лв. 

              6. Кмет на кметство Койнаре                     1380,00 лв.                    1550,00 лв. 

              7. Кмет на кметство Радомирци                 1207,00 лв.                    1350,00 лв. 

              8. Кмет на кметство Ракита                        1150,00 лв.                    1300,00 лв. 

              9. Кмет на кметство Реселец                      1150,00 лв.                     1300,00 лв. 

            10. Кмет на кметство Рупци                         1150,00 лв.                    1300,00 лв. 

            11. Кмет на кметство Сухаче                       1150,00 лв.                    1300,00 лв. 

            12. Кмет на кметство Телиш                        1150,00 лв.                    1300,00 лв. 

            13. Кмет на кметство Чомаковци                1150,00 лв.                    1300,00 лв. 

            14. Кмет на Община Червен бряг                3450,00 лв.                    3860,00 лв. 

 

           ІІ. Към основните месечни възнаграждения се начислява допълнително месечно 

възнаграждение за трудов стаж и професионален опит -1%, определен с Вътрешните 

правила за заплатите в Община Червен бряг. 

 

         ІІІ. От определените възнаграждения по т.І и т.ІІ се правят удръжки за сметка на 

осигурените  лица за осигурителни вноски по КСО, ЗЗО, за данък съгласно Закона за 



данъците върху доходите на физическите лица, други удръжки, съгласно Вътрешните 

правила за заплатите в Община Червен  бряг. 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ  

СЪВЕТ – ЧЕРВЕН БРЯГ:                               

  /Петьо Костов/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЧЕРВЕН БРЯГ 

 

     Препис-извлечение от протокол № 34  

     от заседание на Общински съвет –  

     Червен бряг, проведено на 20.04.2022 г. 

 

Относно: Точка: Девета.  

Отчет за извършените разходи за командировки от Председателя на общински 

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

автомобили на Община Червен бряг за първото тримесечие на 2022 година. 

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

№ 593 

 

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

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

общината в Общински съвет с вх. № 07-01-103/05.04.2022 г. Отчет за извършените 

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

Справка за изминатите километри на служебните автомобили на Община Червен бряг 

за първо тримесечие на 2022 г., Предложение от Комисията по финансово стопанска 

политика и бюджет от  заседание, проведено на 13.04.2022 г., 

 Р Е Ш И: 

Приема отчет за извършените разходи за командировки от Председателя на 

общинския съвет и Кмета на общината за първо тримесечие на 2022 година, съгласно 

приложението. 

Приема  Справка за изминатите километри на служебните автомобили на 

Община Червен бряг за  първо  тримесечие на 2022 година, съгласно приложението. 

 
 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ  

СЪВЕТ – ЧЕРВЕН БРЯГ:                               

  /Петьо Костов/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЧЕРВЕН БРЯГ 

 

     Препис-извлечение от протокол № 34  

     от заседание на Общински съвет –  

     Червен бряг, проведено на 20.04.2022 г. 

 

Относно: Точка: Десета.  

Предложение относно отпускане финансова помощ на граждани. 

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

и 1  въздържал  се от общо 23  гласували общински съветници при общ брой 29 на 

съветниците в Общинския съвет,  прие 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 594 

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

на общината с вх. № 07-01-102/05.04.2022г.  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 12.04.2022 г. 

Р Е Ш И: 

1.Да  се отпусне  финансова помощ в размер на 200лв. на Г. А. Н. от гр.Червен 

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

еднократна финансова помощ. 

         2.Да се отпусне  финансова помощ в размер на 300лв.  на  Р. С. Р. от гр.Червен 

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

еднократна финансова помощ. 

3. Да  се отпусне  финансова помощ  в размер на 300лв. на Й. Т. К. от 

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

еднократна финансова помощ. 

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

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

еднократна финансова помощ. 

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

гр.Койнаре, 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 500лв. на  М. И. И. от с.Глава, 

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

финансова помощ. 

7. Да  се отпусне  финансова помощ в размер на  200лв. на  Ц. Й. К. от с.Бресте, 

ул. „., на  основание по раздел IV, чл.6,ал.1от Критериите  за отпускане на еднократна 

финансова помощ. 

         8. Да  се отпусне  финансова помощ в размер на 200лв.  на С. Х. Н. от с.Ракита, 

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

финансова помощ. 

      

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ  

СЪВЕТ – ЧЕРВЕН БРЯГ:                               

  /Петьо Костов/ 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЧЕРВЕН БРЯГ 

 

     Препис-извлечение от протокол № 34  

     от заседание на Общински съвет –  

     Червен бряг, проведено на 20.04.2022 г. 

 

Относно: Точка: Единадесета.  

Предложение относно  приемане на  Годишен план за ползване на дървесина от 

горски територии в землищата на с. Горник, гр. Червен бряг, с. Рупци, с. Глава – 

собственост на Община Червен бряг през  2022 г. 

 

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

и 3  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 

№ 595 

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

Закона за общинската собственост, чл. 114 от Закона за горите и чл. 7, ал. 4 от 

Наредбата за условията и реда за възлагане  изпълнението на дейности в горските 

територии - държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и 

недървесни горски продукти, представеното от Кмета на общината  в Общински съвет с 

вх. № 07-01-106/05.04.2022 г. предложение относно  приемане на  Годишен план за 

ползване на дървесина от горски територии в землищата на с. Горник, гр. Червен бряг, 

с. Рупци, с. Глава – собственост на Община Червен бряг през  2022 г., Предложение от 

Комисията по Общинска собственост, земеделие, гори и водно стопанство от заседание, 

проведено на  12.04.2022 г., 

 

Р Е Ш И: 

 

1. Одобрява Годишен план за ползване на дървесина от горските територии  на  

землищата с. Горник и с. Реселец в поземлени имоти по отдели и подотдели – 

собственост на Община Червен бряг, през 2022 г., както следва: 

 

1.1 ЗА ПРОДАЖБА НА СТОЯЩА МАСА НА КОРЕН ПО ГОРСКОСТОПАНСКИ 

ПЛАН НА ОБЩИНА ЧЕРВЕН БРЯГ  ОТ 2018 - 2020 ГОДИНА 

 

Землище Местност Отдел Площ

поземлен имот 

№
Подотдел ха

62503.129.3 Падината 50 - т 0.4 30 пл.м3

62503.215.6 Дълбок Дол 47 - и 0.3 15 пл.м3

62503.211.1 Залупен Кладенец 48 - к 0.3 20 пл.м3

1.5 80 пл.м3

Дървесен вид, вид сеч, основание 

за ползване

Ползване, обем 

пл.м3/пр.м3

1. с. Реселец

Акация -  Гола 100%

62503.215.2 47 - жДълбок Дол 0.5 Бял бор - Прореждане 15%              15 пл.м3

Черен бор - Санитарна 20%

Черен бор - Пробирка 20%

Общо за с. Реселец Продажба



 
1.2 ЗА ПРОДАЖБА НА СТОЯЩА МАСА НА КОРЕН ПО ПЛАН - ИЗВЛЕЧЕНИЕ 

ЗА ПРОМЯНА ВИДА НА СЕЧТА , след съставяне на Констативен протокол от РДГ 

Ловеч за действителното състояние на дървесината в посочените отдели със 

съответните предписания за начина на ползване и стопанисване на дървесината  

 

 
2. Ползването на дървесината от общински горски територии да се извършва Съгласно 

чл. 112, ал. 1, т. 1 от Закона за горите - чрез продажба на стояща дървесина на корен на 

юридически лица, при спазване на изискванията по чл. 235 и чл. 241 от Закона за 

горите. 

 

3. Утвърждава начални тръжни цени за продажба на стояща дървесина, съгласно 

Приложение 1 - Справка за начални цени по сортименти, изготвена от инж. Валери 

Илиев - лицензиран лесовъд – 13086/24.10.2017 г. 

4. Утвърждава комисия за организация и подготовка на процедура, в състав от 7/седем/ 

члена, от които правоспособен юрист, инженер-лесовъд, 3-ма общински съветници, 

представител на отдел „ИОС“, и кмета на населеното място.  

Определя резервни членове: 2/двама/ общински съветника, от които 1/един/ 

резервен член за  кмета на съответното населено място. 

 

5. Възлага на Кмета на Община Червен бряг да извърши всички фактически и правни 

действия по  изпълнение на настоящето решение. 

 

6. В изпълнение на т.2  с поименно гласуване  с 20  гласа ЗА, 1 против и без  

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

съветниците в Общинския съвет определя  за участие  в комисията общинските 

съветници Илиан Георгиев Илиев, Петко Ивайлов  Петков, Красимир Митков Ангелов, 

за резервен  член  Тодор Иванов Тодоров и Красимир Алеков Евтимов за резервен член  

за кмет на съответното населено място. 

7. Във  връзка с устно  предложение от общински съветник  Петър Петков Петров с 

поименно гласуване  с 19  гласа ЗА, 2 против и 1  въздържал  се от общо 22  гласували 

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



Р Е Ш И: 

До края на месец юни Кметът на общината да представи Анализ на състоянието 

на Общински Горски Фонд  с конкретни мерки за неговото опазване и развитие и 

проект на договор за управление и контрол  на Общински Горски Фонд 

 

Приложение:  

1. Справка за начални цени по сортименти, изготвена от инж. Валери Илиев 

 
 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ  

СЪВЕТ – ЧЕРВЕН БРЯГ:                               

  /Петьо Костов/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЧЕРВЕН БРЯГ 

 

     Препис-извлечение от протокол № 34  

     от заседание на Общински съвет –  

     Червен бряг, проведено на 20.04.2022 г. 

 

Относно: Точка: Дванадесета.  

Предложение относно отдаване под наем за временно и възмездно ползване 

на  общински недвижим имот, находящи се „МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР – ЧЕРВЕН 

БРЯГ“ ЕООД гр. Червен бряг, за осъществяване на консултация и медицинска 

помощ на населението. 

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 

№ 596 

 

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

2 и чл. 14, ал. 7 от ЗОС и чл. 15, ал. 3 от НРПУРОИ,  представеното от Кмета на 

общината  в Общински съвет с вх. № 07-01-92/31.03.2022 г. предложение относно 

отдаване под наем за временно и възмездно ползване на  общински недвижим имот, 

находящи се „МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР – ЧЕРВЕН БРЯГ“ ЕООД гр. Червен бряг, за 

осъществяване на консултация и медицинска помощ на населението, Предложение от  

Комисията по Общинска собственост, земеделие, гори и водно стопанство от заседание, 

проведено на  12.04.2022 г., 

Р Е Ш И: 

            І. Упълномощава Кмета на Община Червен бряг да сключи договор за наем на 

общински недвижим имот, за срок от 5/пет/ години с ЕТ „ Д-Р ПЕТЯ ТОДОРОВА“,  на 

база подаденото заявление от нейна страна, представляващ  помещения с обща площ 

19,00 /деветнадесет/ кв. м. , сътоящи се от 1/5 от маниполационна, 1/9 от детска и 

женска консултация и санитарен възел, находящи се на І /първи/ етаж в 

„МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР – ЧЕРВЕН БРЯГ“ ЕООД – гр. Червен бряг. 

          II. Определя месечна наемна цена с ЕТ „ Д-Р ПЕТЯ ТОДОРОВА“,  в размер на  

месечен наем в размер на 10,07 /десет лева и седем стотинки/ лв. без ДДС, а с включено 

ДДС в размер на 12,08/ дванадесет лева и осем стотинки/ лв., за посочения в т. І имот 

от това решение съгласно приложение № 6 към Раздел X, т. 5 и т. 7 от „Наредба за 

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

на община Червен бряг“, по-ниска от определената базова месечна цена с 30  %, както 

следва: 0,53 лв./кв.м за гр. Червен бряг без ДДС, 0,42 лв./кв.м без ДДС за гр. Койнаре  и 

0,32 лв./кв.м без ДДС за останалите населени места от Общината. 

          

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ  

СЪВЕТ – ЧЕРВЕН БРЯГ:                               

  /Петьо Костов/ 

 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЧЕРВЕН БРЯГ 

 

     Препис-извлечение от протокол № 34  

     от заседание на Общински съвет –  

     Червен бряг, проведено на 20.04.2022 г. 

 

Относно: Точка: Тринадесета.  

Предложение относно предоставяне под наем на земеделски земи от общинския 

поземлен фонд чрез публични търгове с тайно наддаване, за землищата на 

територията на община Червен бряг 

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

и 2  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 

№ 597 

 

Общински съвет Червен бряг на основание чл. 21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл. 24 а, 

ал. 5 от ЗСПЗЗ и чл. 90, ал. 1 от НРПУРОИ, представеното от Кмета на общината  в 

Общински съвет с вх. № 07-01-105/05.04.2022 г. предложение относно предоставяне 

под наем на земеделски земи от общинския поземлен фонд чрез публични търгове с 

тайно наддаване, за землищата на територията на община Червен бряг, Предложение от 

Комисията по Общинска собственост, земеделие, гори и водно стопанство от заседание, 

проведено на  12.04.2022 г., 

 

Р Е Ш И: 

 

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

Глава 8 от НРПУРОИ за отдаване под наем на земеделска земя от общинския поземлен 

фонд конкретизирана по имоти за землищата на територията на община Червен бряг, за 

срок 10/десет/ стопански години, считано от стопанската 2022/2023 година, съгласно 

Приложение 1. 

2. Публичните търгове с тайно наддаване да се проведат съгласно разпоредбите на 

Глава 8 от НРПУРОИ, с начална годишна тръжна наемна цена за конкретното землище, 

съгласно Приложение 6 към  Раздел Х от Наредбата за определянето и 

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

Червен бряг към точка VІІІ, под точка 1 и депозит за участие до 10%, съгласно чл. 61, 

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

имущество, съгласно Приложение 1. 

За всеки един от имотите може да се кандидатства поотделно или по – няколко, 

според желанието на участника в търга. 

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

състав от 5/пет/ члена, от които: Председател, правоспособен юрист, един общински 

съветник, определен от Общински съвет – Червен бряг, Кмет на съответното 

населеното място и представител от отдел „Икономика и общинска собственост”.  

Определя резервни членове: 1 (един) общински съветник, правоспособен юрист, 

представител на отдел „Икономика и общинска собственост” и резервен член на 

мястото на Кметовете на населените места. 



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

и провеждането на всички процедури, както и да сключи договори за наем със 

спечелилите участници. 

5.В изпълнение на т.3 с поименно гласуване  с 23  гласа ЗА, без против и един  

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

съветниците в Общинския съвет определя  за участие  в комисията общински съветник 

Николай Георгиев Мишовски, за резервен Красимир Митков Ангелов и  Евгени 

Красимиров Топалски за резервен  за кмет на населено място. 

 

 

Приложение: Приложение 1. 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ  

СЪВЕТ – ЧЕРВЕН БРЯГ:                               

  /Петьо Костов/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЧЕРВЕН БРЯГ 

 

     Препис-извлечение от протокол № 34  

     от заседание на Общински съвет –  

     Червен бряг, проведено на 20.04.2022 г. 

 

Относно: Точка: Четиринадесета.  

Предложение относно допълване на годишната програма за управление и 

разпореждане с имоти - общинска собственост в Община Червен бряг за 2022 

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

общинска собственост, представляващ Урегулиран поземлен имот  IX с площ от 

570 кв. м.  в кв. 103 по плана на с. Горник, ул. „Вела Пеева“ № 14, отреден за 

жилищно строителство. 

 

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

1  въздържал  се от общо 23  гласували общински съветници при общ брой 29 на 

съветниците в Общинския съвет,  прие 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 598 

 

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

ал. 9 от ЗОС, чл. 35, ал. 3 от ЗОС и чл. 47 от НРПУРОИ, представеното от Кмета на 

общината  в Общински съвет с вх. № 07-01-109/06.04.2022 г. предложение относно 

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

собственост в Община Червен бряг за 2022 година, приемане на пазарна оценка и 

продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ 

Урегулиран поземлен имот  IX с площ от 570 кв. м.  в кв. 103 по плана на с. Горник, ул. 

„Вела Пеева“ № 14, отреден за жилищно строителство, Предложение от Комисията по 

Общинска собственост, земеделие, гори и водно стопанство от заседание, проведено на  

12.04.2022 г., 

 

Р Е Ш И: 

 

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

общинска собственост в Община Червен бряг през 2022 г. с недвижим имот, находящ 

се в с. Горник, ул. „Вела Пеева“ № 14, представляващ УПИ IX с площ от 570 кв. м. в кв. 

103  по действащия регулационен план  на с. Горник, актуван с АОС № 2665/31.03.2022 

г. 

2. Приема пазарна оценка за продажба на имота по т. 1, в размер на 3130,00 лв. 

/три хиляди сто и тридесет лева/ без ДДС. 

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

собственост, описан в т. 1. на лицето Георги … Георгиев, собственик на законно 

построена жилищна сграда съгласно Удостоверение за заварен строеж по §21 от 

Заключителните разпоредби на ЗУТ  без провеждане на търг или конкурс, съгласно чл. 

35, ал. 3 от ЗОС във вр. с чл. 47 от НРПУРОИ. 

 

 

 



4.Възлага на Кмета на Община Червен бряг да издаде заповед и  подпише 

договор за покупко-продажба на имот-частна общинска собственост, находящ се в с. 

Горник, ул. „Вела Пеева“ № 14, с площ от  570 кв. м, представляващ УПИ IX, кв. 103 по 

плана на с. Горник от 1985 г. с лицето Георги .. Георгиев в качеството му на  

собственик на построената в имота сграда съгласно Удостоверение за заварен строеж 

по §21 от Заключителните разпоредби на ЗУТ № 2/15.03.2022 г., издадено от Главен 

архитект на Община Червен бряг 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ  

СЪВЕТ – ЧЕРВЕН БРЯГ:                               

  /Петьо Костов/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЧЕРВЕН БРЯГ 

 

     Препис-извлечение от протокол № 34  

     от заседание на Общински съвет –  

     Червен бряг, проведено на 20.04.2022 г. 

 

Относно: Точка: Петнадесета.  

Предложение относно допълване на годишната програма за управление и 

разпореждане с имоти - общинска собственост в Община Червен бряг за 2022 

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

общинска собственост, представляващ Поземлен имот с идентификатор 

80501.803.269,  находящ се в  гр. Червен бряг, ул. „Християнска“ 49-Б  

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

и 2  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 

№ 599 

 

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

ал. 9 от ЗОС, чл. 35, ал. 3 от ЗОС и чл. 47 от НРПУРОИ, представеното от Кмета на 

общината  в Общински съвет с вх. № 07-01-110/06.04.2022 г. предложение относно 

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

собственост в Община Червен бряг за 2022 година, приемане на пазарна оценка и 

продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ Поземлен 

имот с идентификатор 80501.803.269,  находящ се в  гр. Червен бряг, ул. „Християнска“ 

49-Б, Предложение от Комисията по Общинска собственост, земеделие, гори и водно 

стопанство от заседание, проведено на  12.04.2022 г., 

 

Р Е Ш И:   

 

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

общинска собственост в Община Червен бряг през 2022 г. с недвижим имот, находящ 

се в град Червен бряг, ул. „Християнска“ 49-Б, представляващ Поземлен имот с 

идентификатор 80501.803.269 с  площ от 706 кв. м., трайно предназначение на 

територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: ниско застрояване /до 10 м./, с 

номер по предходен план: квартал 52, парцел X,  актуван с АОС № 2664/25.03.2022 г. 

           2.   Приема пазарна оценка за продажба на имота по т. 1, в размер на 7840,00 лв. 

/седем хиляди осемстотин и четиридесет лв./ без ДДС. 

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

собственост, описан в т. 1, актуван с АОС № 2664/25.03.2022 г. на лицето Димитър В.. 

Димитров от град Червен бряг, ул. „Християнска“ № 49-Б, собственик на построената в 

имота сграда, съгласно нотариален акт за собственост  № 168, т. 6,  дело № 2056/1997 г.  

на ЧРС, без провеждане на търг или конкурс съгласно чл. 35, ал. 3 от ЗОС във вр. с чл. 

47 от НРПУРОИ. 

           4. Възлага на Кмета на Община Червен бряг да издаде заповед и подпише 

договор за покупко-продажба на имот-частна общинска собственост, находящ се в град 

Червен бряг, ул. „Християнска“ № 49-Б, представляващ Поземлен имот с 

идентификатор 80501.803.269 с  площ от 706 кв. м., трайно предназначение на 

територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: ниско застрояване /до 10 м./, с 



номер по предходен план: квартал 52, парцел X,  актуван с АОС № 2664/25.03.2022 г. с 

лицето Димитър В.. Димитров, собственик на построената в имота сграда, съгласно 

нотариален акт за собственост № 168, т. 6,  дело № 2056/1997 г. на ЧРС. 

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ  

СЪВЕТ – ЧЕРВЕН БРЯГ:                               

  /Петьо Костов/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЧЕРВЕН БРЯГ 

 

     Препис-извлечение от протокол № 34  

     от заседание на Общински съвет –  

     Червен бряг, проведено на 20.04.2022 г. 

 

Относно: Точка: Шестнадесета.  

Информация относно изпълнението на концесионните договори през 2021 г. 

Общински съвет Червен бряг   с явно   гласуване  с 21  гласа ЗА, 1 против и 2  

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 

№ 600 

 

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. № 07-01-114/06.04.2022 г. 

информация относно изпълнението на концесионните договори през 2021 г., в 

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

2022 г., съгласно решение № 513/26.01.2022 г., Предложение от Комисията по 

Общинска собственост, земеделие, гори и водно стопанство от заседание, проведено на  

12.04.2022 г., 

Р Е Ш И: 

Приема информация относно изпълнението на концесионните договори през 

2021 г., съгласно приложението. 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ  

СЪВЕТ – ЧЕРВЕН БРЯГ:                               

  /Петьо Костов/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЧЕРВЕН БРЯГ 

 

     Препис-извлечение от протокол № 34  

     от заседание на Общински съвет –  

     Червен бряг, проведено на 20.04.2022 г. 

 

Относно: Точка: Седемнадесета.  

Предложение относно  награждаване на изявени спортисти, спортни клубове и 

заслужили спортни деятели по повод Деня на българския спорт и професионален 

празник на работещите в сферата на спорта – 17 май 

 

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

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

съветниците в Общинския съвет,  прие 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 601 

 

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

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

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

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

спорта – 17 май, представеното от Кмета на общината  в Общински съвет с вх. № 07-01-

115/06.04.2022 г. предложение относно  награждаване на изявени спортисти, спортни 

клубове и заслужили спортни деятели по повод Деня на българския спорт и 

професионален празник на работещите в сферата на спорта – 17 май, в изпълнение на 

приетия план за провеждане на заседанията на Общински съвет през 2022 г., съгласно 

решение № 513/26.01.2022 г., Предложение от Комисията по здравеопазване, младежта 

и спорта  от  заседание  проведено на  12.04.2022 г., 

 

Р Е Ш И: 

 

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

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

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

награждава изявени спортисти, както следва: 
 

За „ВИСОКИ СПОРТНИ РЕЗУЛТАТИ” и призови класирания на 

държавни и международни първенства с отличие и почетна грамота: 
 

ПЕТКО СВЕТОСЛАВОВ СТАМЕНОВ – състезател на СКЛА „СПРИНТ”, 

второ място в дисциплината скок височина на НШ за момичета и момчета под 20 

год. в гр. София; 

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

следните призови места в състезанията от Държавния спортен календар на 

БФЛА: второ място в дисциплината скок височина на НШ за момичета и 

момчета под 18 год. в гр. София; 

ГАБРИЕЛ КРАСИМИРОВ МИТОВ – състезател на СКЛА „СПРИНТ”, 

завоювал следните призови места в състезанията от Държавния спортен 

календар на БФЛА: трето място в дисциплината скок височина на НШ за мъже в 

гр. София; 



ДЕНИС НЕВЕЛИНОВ МАРИНОВ – състезател на СКЛА „СПРИНТ”, 

завоювал следните призови места в състезанията от Държавния спортен 

календар на БФЛА: второ място в дисциплината многобой на НШ за момичета и 

момчета под 20 год. в гр. София; 

ЯНИСЛАВ АТАНАСОВ ИЛИЕВ – състезател на СКЛА „СПРИНТ”, завоювал 

следните призови места в състезанията от Държавния спортен календар на 

БФЛА: трето място в дисциплината скок височина на НШ за момичета и 

момчета под 20 год. в гр. София; 

ЕМИЛ МИРОСЛАВОВ ВЕСЕЛОВ – състезател на КЛА „СПАРТАК”, 

завоювал следните призови места в състезанията от Държавния спортен 

календар на БФЛА: I място в дисциплината 2000 метра на Национален 

шампионат за юноши и девойки под 20 год., I място в дисциплината 4200 метра 

при момчетата под 18 г. на Национален шампионат по планинско бягане в гр. 

Златица; 

МАРТИН АСЕНОВ ГРАМАТИКОВ – състезател на КЛА „СПАРТАК”, 

завоювал следните призови места в състезанията от Държавния спортен 

календар на БФЛА: I място в дисциплината 20 км. при мъжете на Национален 

шампионат по спортно ходене в гр. Добрич; 

НИКОЛАЙ ИВАНОВ ШОПОВ – състезател на КЛА „СПАРТАК”, завоювал 

следните призови места в състезанията от Държавния спортен календар на 

БФЛА: II място в дисциплината 20 км. при мъжете на Национален шампионат по 

спортно ходене в гр. Добрич; 

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

следните призови места: I място на Световно първенство по вдигане на тежести 

за мъже; 

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

следните призови места: I място на Държавно лично отборно първенство за 

всички възрасти в категория 102+; 

АНГЕЛ ВИКТОРОВ ГЕОРГИЕВ – състезател на СКВТ „СТАРТ”, завоювал 

следните призови места: I място на Европейско първенство по вдигане на 

тежести за 15 годишни 

ЗАХАРИ МИТКОВ ВЕНКОВ – състезател на СКВТ „СТАРТ”, завоювал 

следните призови места: I място на Държавно лично отборно първенство за 

всички възрасти в категория 67 кг.; 

ПАВЕЛ МИХАЙЛОВ ПАВЛОВ – състезател на СКВТ „СТАРТ”, завоювал 

следните призови места: I място на Държавно лично отборно първенство за 

всички възрасти в категория 102+ ; 

ЙОРДАН ВЕНКОВ – състезател на СКВТ „СТАРТ”, завоювал следните 

призови места: I място на Държавно лично отборно първенство за всички 

възрасти в категория 73 кг.; 

КРАСИМИР ВЕНКОВ – състезател на СКВТ „СТАРТ”, завоювал следните 

призови места: I място на Държавно лично отборно първенство за всички 

възрасти в категория 55 кг.; 

ПЕТКО ГЕОРГИЕВ – състезател на СКВТ „СТАРТ”, завоювал следните 

призови места: I място на Държавно лично отборно първенство за всички 

възрасти в категория 40 кг.; 

 

ПАТРИЦИЕ НАЙМАНОВА – носителка на 2 златни медали от Държавни 

отборни първенства и 2 златни медали от Национални индивидуални купи; 

 



За „СПОРТЕН ДЕЯТЕЛ” с отличие и почетна грамота: 

 

ИЛИЯН ХРИСТОВ ИЛИЕВ – треньор на състезателите в СКВТ „Старт” гр. 

Червен бряг и за изключителен за принос в развитието на вдигането на тежести в 

гр. Червен бряг; 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ  

СЪВЕТ – ЧЕРВЕН БРЯГ:                               

  /Петьо Костов/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЧЕРВЕН БРЯГ 

 

     Препис-извлечение от протокол № 34  

     от заседание на Общински съвет –  

     Червен бряг, проведено на 20.04.2022 г. 

 

Относно: Точка: Осемнадесета.  

Информация за социалните дейности на територията на община Червен бряг през 

2021 година. 

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

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

съветниците в Общинския съвет,  прие 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 602 

 

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

представената от Кмета на общината  в Общински съвет с вх. № 07-01-111/06.04.2022 г. 

Информация за социалните дейности на територията на община Червен бряг през 2021 

година, в изпълнение на приетия план за провеждане на заседанията на Общински 

съвет през 2022 г., съгласно решение № 513/26.01.2022 г., Предложение от Комисията  

по социална политика, трудова заетост и етнодемографски въпроси  от заседание  

проведено на  12.04.2022 г., 

Р Е Ш И: 

Приема Информация за социалните дейности на територията на община Червен 

бряг за 2021 година, съгласно приложението. 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ  

СЪВЕТ – ЧЕРВЕН БРЯГ:                               

  /Петьо Костов/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЧЕРВЕН БРЯГ 

 

     Препис-извлечение от протокол № 34  

     от заседание на Общински съвет –  

     Червен бряг, проведено на 20.04.2022 г. 

 

Относно: Точка: Деветнадесета.  

Годишен финансов отчет и отчет за дейността през 2021 г.  на читалищата на 

територията на община Червен бряг . 

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

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

съветниците в Общинския съвет,  прие 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 603 

 

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

представеното от Кмета на общината  в Общински съвет с вх. № 07-01-91/31.03.2022 г. 

предложение относно  приемане на Годишен финансов отчет и отчет за дейността през 

2021 г.  на читалищата на територията на община Червен бряг , в изпълнение на 

приетия план за провеждане на заседанията на Общински съвет през 2022 г., съгласно 

решение № 513/26.01.2022 г., Предложение от Комисията по образование, култура и 

вероизповедания от заседание, проведено на 12.04.2022 г., 

 

Р Е Ш И: 

 

Приема Годишен финансов отчет и отчет за дейността през 2021 г.  на 

читалищата на територията на община Червен бряг, съгласно приложението. 

 

 
 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ  

СЪВЕТ – ЧЕРВЕН БРЯГ:                               

  /Петьо Костов/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЧЕРВЕН БРЯГ 

 

     Препис-извлечение от протокол № 34  

     от заседание на Общински съвет –  

     Червен бряг, проведено на 20.04.2022 г. 

 

Относно: Точка: Двадесета.  

Предложение относно приемане на Годишен финансов отчет   за 2021 г.  на 

спортните клубове на територията на община Червен бряг и информация за 

дейността им през 2021 г. 

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

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

съветниците в Общинския съвет,  прие 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 604 

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

представеното от Кмета на общината  в Общински съвет с вх. № 07-01-116/06.04.2022 г. 

предложение относно приемане на Годишен финансов отчет   за 2021 г.  на спортните 

клубове на територията на община Червен бряг и информация за дейността им през 

2021 г., в изпълнение на приетия план за провеждане на заседанията на Общински 

съвет през 2022 г., съгласно решение № 513/26.01.2022 г., Предложение от Комисията 

по здравеопазване, младежта и спорта  от  заседание  проведено на  12.04.2022 г. 

Р Е Ш И: 

Приема Годишен финансов отчет   за 2021 г.  на спортните клубове на 

територията на община Червен бряг и информация за дейността им през 2021 г., 

съгласно  приложението. 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ  

СЪВЕТ – ЧЕРВЕН БРЯГ:                               

  /Петьо Костов/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЧЕРВЕН БРЯГ 

 

     Препис-извлечение от протокол № 34  

     от заседание на Общински съвет –  

     Червен бряг, проведено на 20.04.2022 г. 

 

Относно: Точка: Двадесет и първа.  

По чл.53: Предложение  относно  Изпълнение и удължаване срока по проект 

„Патронажна грижа + в Община Червен бряг ", Договор за БФП № 

BG05M9OP001-6.002-0026-С01, процедура BG05M9OP001-6.002 „ПАТРОНАЖНА 

ГРИЖА+” на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси" 2014-2020 и 

възлагане на услугата „Патронажна грижа+", като услуга от общ икономически 

интерес на Отдел Хуманитарни дейности„ находящ се на ул. „Антим I" № 1, 

сградата на Община Червен бряг, етаж 5, стая 505. 

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 

№ 605 

 

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

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

121/14.04.2022 г. Предложение  относно  Изпълнение и удължаване срока по проект 

„Патронажна грижа + в Община Червен бряг ", Договор за БФП № BG05M9OP001-

6.002-0026-С01, процедура BG05M9OP001-6.002 „ПАТРОНАЖНА ГРИЖА+” на 

Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси" 2014-2020 и възлагане на 

услугата „Патронажна грижа+", като услуга от общ икономически интерес на Отдел 

Хуманитарни дейности„ находящ се на ул. „Антим I" № 1, сградата на Община Червен 

бряг, етаж 5, стая 505,  

Р Е Ш И: 

1. Общинският съвет дава съгласие Община Червен бряг да удължи услугата от общ 

икономически интерес по проект „Патронажна грижа + в Община Червен бряг " с 6 

(шест) месеца по Договор за БФП № BG05M9OP001-6.002-0026-С01, процедура 

BG05M9OP001-6.002 „ПАТРОНАЖНА ГРИЖА+” на Оперативна програма „Развитие на 

човешките ресурси" 2014-2020. 

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: 

- Възлага услуга от общ икономически интерес „Патронажна грижа+" на Отдел 
Хуманитарни дейности; 

- 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; 

       6. Възлага на д-р Цветан Костадинов- Кмет на Община Червен бряг, да извърши 

всички необходими действия в границите на своите правомощия, относно 

удължаването на проекта, съгласно Ръководството за бенефициента за изпълнение и 

управление на проекти по процедура BG05M9OP001-6.002 „ПАТРОНАЖНА 

ГРИЖА+”, 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 № 34  

     от заседание на Общински съвет –  

     Червен бряг, проведено на 20.04.2022 г. 

 

Относно: Точка: Двадесет и втора.  

По чл.53:Предложение относно изменение и допълнение  на Решение № 146 от 

28.05.2020 г.  т.1, първо тире „Срок за погасяване“ на Общински съвет-Червен 

бряг, за удължаване срока за погасяване на кредит към „Фонда за органите на 

местно самоуправление в България- ФЛАГ“ ЕАД, сключен съгласно Договор № 

1174/27.07.2020 г. 

 

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 

№ 606 

 

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

представеното от Кмета на общината  в Общински съвет с вх. № 07-01-123/19.04.2022 г. 

предложение относно Изменение и допълнение на Решение № 146 от 28.05.2020 г. т. 1, 

първо тире „Срок за погасяване“ на Общински съвет – Червен бряг, за удължаване 

срока за погасяване на кредит към „Фонда за органите на местно самоуправление в 

България – ФЛАГ“ ЕАД, сключен съгласно Договор № 1174/27.07.2020 г., 

Р Е Ш И: 

1. Изменя и допълва свое Решение № 146, с препис-извлечение от протокол № 8 от 

заседание на Общински съвет - Червен бряг, проведено на 28.05.2020 г.,  в т. 1, първо 

тире, както следва: 

Било: 

- Срок за погасяване – до 22 месеца , считано от датата на подписване на договора 

за кредит, с възможност за предсрочно погасяване изцяло или на части, без такса за 

предсрочно погасяване. 

Става: 

- Срок за погасяване – до 25.12.2022 г. с възможност за предсрочно погасяване 

изцяло или на части, без такса за предсрочно погасяване. 

-  

2. Възлага на кмета на Община Червен бряг д-р Цветан Костадинов да предприеме 

и извърши всички необходими правни и фактически действия, в това число да вземе 

всички необходими решения в границите на своите правомощия относно подготовката  

на искане за удължаване срока на погасяване на Кредит № 1074/27.07.2020 г., както и 

неговото подписване с „Фонда за органите на местно самоуправление в България – 

ФЛАГ“ ЕАД. 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ  

СЪВЕТ – ЧЕРВЕН БРЯГ:                               

  /Петьо Костов/ 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЧЕРВЕН БРЯГ 

 

     Препис-извлечение от протокол № 34  

     от заседание на Общински съвет –  

     Червен бряг, проведено на 20.04.2022 г. 

 

Относно: Точка: Двадесет и трета. Предложение  от Общинска служба по 

Земеделие –Червен бряг относно  приемане на решение имоти,  находящи се в гр. 

Червен бряг  да   послужат като   обезщетение по съдебно решение  
Общински съвет Червен бряг   с поименно   гласуване  с 22  гласа ЗА, без против и 4  

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

Общинския съвет,  прие 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 607 

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

самоуправление и местната администрация  и  на основание чл. 10б, ал. 2, т. 1 от 

ЗСПЗЗ, §14, ал. 1 от ПЗР към ЗИД на ЗОЗЗ  и във връзка с §27, ал. 2, т. 3 от ПЗР на 

ЗИДЗСПЗЗ/ДВ Бр. 61/2016 г./, предложение вх. № 096-00-1/08.04.2022 г.  от Общинска 

служба по Земеделие –Червен бряг относно приемане на решение за имоти,  находящи 

се в гр. Червен бряг, които да  послужат за обезщетяване на собствениците, чиято 

собственост не може да бъде възстановена и  становище с вх. № 096-00-1(2)/18.04.2022 

г.  от кмета на Община Червен бряг  относно  предоставяне на имотите от общинския 

поземлен фонд по КК и КР на гр. Червен бряг,  

Р Е Ш И: 

Предоставя  имоти от общинския поземлен фонд по КК и КР на гр. Червен бряг, 

за обезщетяване на собствениците, чиято собственост не може да бъде възстановена, 

както следва:  

1. По протокол № 8414а на Общинска служба по земеделие – Червен бряг, 

постановен във връзка със съдебно Решение № 375/2021 г. на Районен съд гр. Червен 

бряг, влязло в законна сила на 13.01.2022 г., по преписка № 8414А/2022 г. на 

наследниците на Георги Т. Георгиев, следния имот: 

 Поземлен имот с идентификатор 80501.275.4 с площ 1504 кв. м, трайно 

предназначение на територията – земеделска, начин на трайно ползване – нива, 

категория на земята – 5, местност „Под рудината“, актуван с АОС № 2517/16.10.2020 г. 

2. По протокол № 8415а на Общинска служба по земеделие – Червен бряг, 

постановен във връзка със съдебно Решение № 375/2021 г. на Районен съд гр. Червен 

бряг, влязло в законна сила на 13.01.2022 г., по преписка № 8415А/2022 г. на 

наследниците на Йордан Г. Тошев, следния имот: 

 Поземлен имот с идентификатор 80501.218.17 с площ 2351 кв. м, трайно 

предназначение на територията – земеделска, начин на трайно ползване – нива, 

категория на земята – 3, местност „Студенец“, актуван с АОС № 2506/15.10.2020 г. 
 

Настоящият акт да се изпрати на областния управител на област Плевен, кмета на община 

Червен бряг в седемдневен срок от приемането му. 

Препис от решението да се изпрати на Районна прокуратура – Плевен за преглед по реда на 

общия надзор за законност. 

Настоящия акт може да се обжалва в 14-дневен срок пред Административен съд – Плевен. 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ  

СЪВЕТ – ЧЕРВЕН БРЯГ:                               

  /Петьо Костов/ 


