
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЧЕРВЕН БРЯГ 

 

     Препис-извлечение от протокол № 9  

     от заседание на Общински съвет –  

     Червен бряг, проведено на 26.06.2020 г. 

 

Относно: Точка: Първа.  

Предложение относно  избор на представляващ и освобождаване на управителя 

„МБАЛ -Червен бряг“ ЕООД със срок на правомощията на  прокуриста: до 

провеждане на конкурс за възлагане на управлението на дружеството 

Общински съвет Червен бряг   с поименно  гласуване  със 17  гласа ЗА, 10 

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 

№ 159 

Общински съвет Червен бряг на основание чл. 8, ал. 1, т. 5 от Наредбата за 

условията и реда при които Община Червен бряг упражнява правата си на собственик 

върху общинската част от капитала на търговските дружества; чл. 21, ал. 1, т. 9 и т. 23 и 

ал. 2 от ЗМСМА, във връзка е чл.137, ал.1, т. 5 и т. 8, във вр. с чл. 145 и чл. 147, ал. 2 от 

Търговския закон; § 1а от Наредба № 9 от 26.06.2000 г. за условията и реда за 

провеждане на конкурси за възлагане на управлението на лечебни заведения по Закона 

за лечебните заведения и чл. 63 от Закона за лечебните заведения; чл. 29, ал. 3, т.1, т. 2 

и т. 3 от раздел VII. Прекратяване на Договор за възлагане на управление на МБАЛ – 

Червен бряг ЕООД, рег. № 98-00-109/06.03.2019 г. и във връзка с констатации, 

съдържащи се в констативен протокол за извършена финансова проверка вх. № 07-01-

150 от 19. 06. 2020 г. в Общински съвет – Червен бряг, изготвен в изпълнение на 

решение № 122 от 29. 04. 2020 г. на Общински съвет – Червен бряг;  предложение  в 

Общински съвет от общински съветници Мирослав Макавеев, Илиан Илиев, Марио 

Рангелов, Петьо Костов, Цветелина Цветкова, Полина Дамянова, Йоана Йотова и 

Николай Мишовски с вх. № 06-01-41/10.06.2020 г., предложения от постоянните 

комисии от заседания проведени на 16 и 17 юни 2020 г.  и предложение за  изменение и 

допълнение от общински съветници Петьо Костов,  Мирослав Макавеев, Илиан Илиев 

и Марио Рангелов с вх. № 06-01-41(1)/25.06.2020 г. в Общински съвет Червен бряг, 

Р Е Ш И: 

1. Освобождава г-н Камен …. Влахов като управител на „Многопрофилна болница 

за активно лечение – Червен бряг“ ЕООД  без предизвестие; 

2. Избира за ВрИД управител на „Многопрофилна болница за активно лечение – 

Червен бряг“ ЕООД г-жа Мелиана …. АлШаргаби с ЕГН …. за срок до провеждане на 

конкурс за възлагане на управлението на дружеството, но не повече от 90 дни. 

3. Определя месечно възнаграждение на ВрИД управител в размер на 200 % от 

средната брутна работна заплата в дружеството, считано от датата на подписване на 

договора за възлагане на управление. 

4. Избира за прокурист на „Многопрофилна болница за активно лечение – Червен 

бряг“ ЕООД г-н Петко … Иванов с ЕГН …. с всички права по чл. 21 и чл. 22 от 

Търговски закон със срок на правомощията на прокуриста: до провеждане на конкурс и 

възлагане на управлението на дружеството. 

5. Определя месечно възнаграждение на прокуриста в размер на 200 % от средната 

брутна работна заплата в дружеството, считано от датата на подписване на договора за 

прокура. 



6. Утвърждава договор за възлагане управлението на „Многопрофилна болница за 

активно лечение – Червен бряг“ ЕООД, съгласно приложения към настоящето решение 

проект на договор. 

7. Утвърждава договор за прокура, съгласно приложения към настоящето решение 

проект на договор. 

8. Възлага на кмета на Община Червен бряг да прекрати договора за възлагане на 

управлението на „Многопрофилна болница за активно лечение – Червен бряг“ ЕООД 

сключен с г-н Камен … Влахов, както и да сключи договор за възлагане на управление 

на „Многопрофилна болница за активно лечение – Червен бряг“ ЕООД с ВрИД 

управител, избран в т. 2 от настоящето решение. 

9. Възлага на ВрИД управител на „Многопрофилна болница за активно лечение – 

Червен бряг“ ЕООД, след сключване на договор за управление да предприеме 

необходимите действия по вписване на обстоятелствата в Търговски регистър и 

регистър на ЮЛНСЦ към Агенция по вписванията. 

10. Възлага на ВрИД управител да сключи договор за прокура с прокурист, избран в 

т. 4 от настоящето решение и да предприеме необходимите действия по вписване на 

обстоятелствата в Търговски регистър и регистър на ЮЛНСЦ към Агенция по 

вписванията, като му дава право да подпише пълномощно на прокуриста по чл.21, ал.1 

от Търговски закон. 

11. „Многопрофилна болница за активно лечение – Червен бряг“ ЕООД да предяви 

иск по чл. 145 от Търговския закон срещу освободения от длъжност управител г-н 

Камен …. Влахов за вреди, причинени на дружеството в следствие на неизпълнение на 

задълженията на управителя по повод управлението на дружеството, като дава мандат 

на ВрИД управител на дружеството да предприеме необходимите действия за 

предявяване на иска по предвидения в закона ред, включително и чрез надлежно 

упълномощен адвокат. 

12. Възлага на кмета на Община Червен бряг в следващото заседание на Общински 

съвет Червен бряг да внесе предложение за обявяване на конкурс за възлагане 

управлението на „Многопрофилна болница за активно лечение – Червен бряг“ ЕООД. 

13.На основание чл.60, ал.1 от Административнопроцесуалния кодекс придава 

предварително изпълнение на решението от деня на приемането му.  

МОТИВИ: Допуска предварително изпълнение на настоящото решение, поради 

следните причини: налице са особено важни обществени интереси, които засягат 

цялостната дейност на „Многопрофилна болница за активно лечение – Червен бряг“ 

ЕООД;  необходимо е осигуряване на условия за качествено управление на лечебното 

заведение и предоставяните на територията на Община Червен бряг медицински 

услуги. 

 

Приложение: проект на договор за възлагане на управление на „МБАЛ – Червен 

бряг“ ЕООД; проект на договор за прокура. 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ  

СЪВЕТ – ЧЕРВЕН БРЯГ:   

 

 /Петьо Костов/  

 

 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЧЕРВЕН БРЯГ 

 

     Препис-извлечение от протокол № 9  

     от заседание на Общински съвет –  

     Червен бряг, проведено на 26.06.2020 г. 

 

Относно: Точка: Втора.  

Предложение относно  приемане на уточнения план, отчета на бюджета и отчет-

сметка ТБО на Община Червен бряг за 2019 година. 

 

 

Общински съвет Червен бряг на основание резултата от проведеното гласуване, 

прие 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 160 

 

На основание резултата от проведено поименно  гласуване : 8 гласа ЗА приемане 

на  уточнения план,  отчета на бюджета и отчет-сметка ТБО на Община Червен бряг за 

2019 г., 11 гласа  против и 6 въздържали  се от общо 25 гласували общински съветници 

при общ брой 29 на съветниците в Общинския съвет, при спазени изискванията на  

чл.27, ал.4 и ал. 5 от ЗМСМА,  не се приема внесеното   с вх. № 07-01-131/08.06.2020 г.  

от Кмета на общината  предложение относно  приемане на уточнения план, отчета на 

бюджета и отчет-сметка ТБО на Община Червен бряг за 2019 година. 

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ  

СЪВЕТ – ЧЕРВЕН БРЯГ:   

 

 /Петьо Костов/  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЧЕРВЕН БРЯГ 

 

     Препис-извлечение от протокол № 9  

     от заседание на Общински съвет –  

     Червен бряг, проведено на 26.06.2020 г. 

 

Относно: Точка: Трета.  

Предложение относно приемане на годишен отчет за състоянието на общинския 

дълг за 2019 година и намерения за поемане през 2020 година. 

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 

№ 161 

 

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

Закона за общинския дълг,  представеното  от Кмета на общината  в Общински съвет с 

вх. № 07-01-132/08.06.2020 г. предложение относно приемане на годишен отчет за 

състоянието на общинския дълг за 2019 година и намерения за поемане през 2020 

година, предложения от всички постоянни комисии от заседания проведени на 16 и 17 

юни 2020 година, 

Р Е Ш И: 

  1.Приема годишния отчет за състоянието на общинския дълг  за 2019 г.  и 

намерения за поемане през 2020 год.,съгласно приложения №1, №2,  №3, № 4, №5, №6 . 

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

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

и издадените от тях гаранции през 2019 г. на община Червен бряг по образец 

Приложение № 14 от писмо ФО-1/2020 г. на Министерство на финансите. 

 
 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ  

СЪВЕТ – ЧЕРВЕН БРЯГ:   

 

 /Петьо Костов/  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЧЕРВЕН БРЯГ 

 

     Препис-извлечение от протокол № 9  

     от заседание на Общински съвет –  

     Червен бряг, проведено на 26.06.2020 г. 

 

Относно: Точка: Четвърта.  

Информация относно състоянието на гробищните паркове на територията на 

Община Червен бряг. 

 

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 

№ 162 

 

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 

2020 г., съгласно решение № 56/28.01.2020 г., представената от Кмета на общината  в 

Общински съвет с вх. № 07-01-134/09.06.2020 г. информация относно състоянието на 

гробищните паркове на територията на Община Червен бряг , предложения от всички 

постоянни комисии от заседания проведени на 16 и 17 юни 2020 година, 

 

Р Е Ш И: 

 

Приема информация относно състоянието на гробищните паркове на 

територията на Община Червен бряг, съгласно приложението. 

 

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ  

СЪВЕТ – ЧЕРВЕН БРЯГ:   

 

 /Петьо Костов/  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЧЕРВЕН БРЯГ 

 

     Препис-извлечение от протокол № 9  

     от заседание на Общински съвет –  

     Червен бряг, проведено на 26.06.2020 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., № 1021/30.07.2018г. и № 1270/23.04.2019 г.) 

 

Общински съвет Червен бряг   с явно   гласуване  с 20  гласа ЗА, 2 против и 3  

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 

№ 163 

 

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. № 07-01-145/11.06.2020 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. № 

1270/23.04.2019 г.), предложения от всички постоянни комисии от заседания проведени 

на 16 и 17 юни 2020 година, 

Р Е Ш И: 

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

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

1270/23.04.2019 г. 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 № 9  

     от заседание на Общински съвет –  

     Червен бряг, проведено на 26.06.2020 г. 

 

Относно: Точка: Шеста. Информация относно водените от общината 

съдебни дела.  
Общински съвет Червен бряг     прие 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 164 

 

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

изпълнение на т.3 от  свое решение № 121/29.04.2020 г. , предложения от всички 

постоянни комисии от заседания проведени на 16 и 17 юни 2020 година и предложение 

от Комисията по образование, култура и вероизповедания от заседание проведено на 16 

юни 2020 г., 

Р Е Ш И: 

1.Приема нформация за водените от общината съдебни дела, съгласно 

приложението. 

2.Отменя  т.3 от  свое решение № 121/29.04.2020 г. Информацията относно 

водените от общината съдебни дела да се внася  на шестмесечие. 
 

По т.1 решението е прието с  явно гласуване  с 20  гласа ЗА, 1 против и 4  въздържали  

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

Общинския съвет. 

По т.2 решението е прието с явно гласуване с 23  гласа ЗА, 2 против и 1  въздържал  се 

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

Общинския съвет 

 

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ  

СЪВЕТ – ЧЕРВЕН БРЯГ:   

 

 /Петьо Костов/  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЧЕРВЕН БРЯГ 

 

     Препис-извлечение от протокол № 9  

     от заседание на Общински съвет –  

     Червен бряг, проведено на 26.06.2020 г. 

 

Относно: Точка: Седма.  

Предложение относно провеждане на конкурс за възлагане управлението на 

„Медицински център-Червен бряг“ ЕООД с едноличен собственик на капитала 

община Червен бряг 

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 

№ 165 

 

Общински съвет Червен бряг на основание основание чл. 21, ал. 1, т. 9 и ал. 2 от 

ЗМСМА, във връзка е чл.137, ал.1, т. 5 и чл. 147, ал. 2 от Търговския закон, чл.62, ал. 1 

и ал. 7 и чл. 63 от Закона за лечебните заведения, във връзка с разпоредбите на чл. 3 и 

чл. 5 от Наредба № 9 от 26. 06. 2000 г. за условията и реда за провеждане на конкурси 

за възлагане на управлението на лечебни заведения по Закона за лечебните заведения, 

във връзка е чл.8, ал.1, т.5  от Наредба за условията и реда, при които община Червен 

бряг упражнява правата си на собственик върху общинската част от капитала на 

търговски дружества, във връзка с подадена молба в деловодната система на Община 

Червен бряг вх. № 42-00-271/02.06.2020 г. от д-р Георги … Георгиев да бъде освободен 

от длъжността управител на „МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР - Червен бряг“ ЕООД  и 

представеното  от Кмета на общината  в Общински съвет с вх. № 07-01-144/10.06.2020 

г. предложение относно провеждане на конкурс за възлагане управлението на 

„Медицински център-Червен бряг“ ЕООД с едноличен собственик на капитала община 

Червен бряг, предложения от всички постоянни комисии от заседания проведени на 16 

и 17 юни 2020 година 

Р Е Ш И: 

I. Освобождава д-р Георги … Георгиев като управител на  

„МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР - Червен бряг“ ЕООД,  считано от 15.07.2020 г. 

II. Възлага на д-р Георги Георгиев да изпълнява длъжността ВрИД 

управител на  „МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР - Червен бряг“ ЕООД, до встъпване в 

длъжност на избрания, след конкурс, управител на  „МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР - 

Червен бряг“ ЕООД, но не повече от 90 дни. 

III.  Открива процедура за провеждане на конкурс за възлагане управлението 

на „МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР - Червен бряг“ ЕООД  ЕИК *************, със 

седалище и адрес на управление: гр. Червен бряг, ул. „Яне Сандански” № 1, за срок от 

три години. 

IV. Конкурсът да се проведе  по реда на Наредба №9 от 26.06.2000 г. на три 

етапа: 

1. проверка на съответствието на представените документи с 

предварително обявените изисквания; 

2. представяне от кандидатите на програма за развитието и дейността на 

лечебното заведение за тригодишен период; 

3. събеседване с кандидатите. 



ІV.1.    До участие в конкурса се допускат лица, които отговарят на следните 

изисквания: 

1. притежават образователно-квалификационна степен „магистър“ по 

медицина, съответно дентална медицина, и квалификация по здравен мениджмънт или 

лица с образователно-квалификационна степен „магистър“ по икономика и управление 

и с придобита образователна и/или научна степен, специалност или преминато 

обучение за повишаване на квалификацията по чл. 43 от Закона за висшето образование 

в областта на здравния мениджмънт; 

2. имат най-малко пет години трудов стаж като лекар, съответно лекар по 

дентална медицина, или икономист; кандидатите, притежаващи образователно- 

квалификационна степен „магистър“ по медицина, съответно дентална медицина, да 

имат придобита специалност; 

3. не са осъждани на лишаване от свобода за умишлени престъпления от 

общ характер, освен ако са реабилитирани. 

ІV. 2.   Необходимите документи за участие в конкурса са, както следва: 

1. писмено заявление за допускане до участие в конкурса, по образец; 

2. автобиография – европейски формат; 

3. нотариално заверено копие от: диплома за придобита образователно- 

квалификационна степен „магистър“ по медицина, съответно дентална медицина, 

квалификация по здравен мениджмънт и свидетелство за призната специалност, или 

диплома за придобита образователно-квалификационна степен „магистър“ по 

икономика и управление и придобита образователна и/или научна степен, специалност 

или преминато обучение за повишаване на квалификацията по чл. 43 от Закона за 

висшето образование в областта на здравния мениджмънт. Квалификацията по здравен 

мениджмънт се удостоверява чрез представяне на един от документите, визирани в §3 

от заключителните разпоредби на Наредба №9 от 26.06.2000 г. за условията и реда за 

провеждане на конкурси за възлагане на управлението на лечебни заведения по Закона 

за лечебните заведения; 

4. актуален документ /свидетелство за съдимост/ – оригинал, доказващ че 

лицето не е осъждано за умишлени престъпления и не е лишено от правото да заема 

съответната длъжност; 

5. копие от документ /трудова, служебна или осигурителна книжка/, 

удостоверяващ наличие на минимум пет години трудов стаж като лекар, съответно 

лекар по дентална медицина, или икономист, заверени от кандидата „Вярно с 

оригинала“ и подпис.; 

6. декларация от кандидата, че не е лишен от право да упражнява търговска 

дейност; 

7. програма за развитието и дейността „Медицински център – Червен бряг”  

за тригодишен период, като същата се представи и на електронен носител /подават се в 

отделен запечатан плик, върху който са изписани имената на кандидата и е положен 

подпис/. 

8. медицинско свидетелство за работа, удостоверяващо възможността за 

заемане на длъжността. 

ІV.3.  Документите за участие в конкурса се приемат в “ЦУИГ” на община 

Червен бряг, ул. „Антим І” №1 в срок от 30 дни, считано от датата на публикуване на 

обявата за конкурса в един местен вестник и на интернет страницата на община Червен 

бряг. 

За участие в конкурса се подава заявление /по образец/, към което се прилагат 

два отделни плика, както следва: 

1. плик №1 съдържа документите, изброени в ІV.2.   т.2.,3.,4.,5, 6 и 8.; 



2. плик № 2 съдържа разработката по  ІV.2.  т.7. 

Плик № 1 и плик № 2 се поставят в един общ запечатан непрозрачен плик, 

надписан с името на кандидата, лечебното заведение, за което кандидатства и телефон 

за връзка, а заявленията се завеждат в специален регистър по реда на тяхното 

постъпване. За всяко подадено заявление се издава удостоверение, в което се посочват 

името на подателя, датата и часът на приемането му. 

ІV.4. Тема, предмет на събеседването с кандидатите : „Мястото и ролята на 

лечебното заведение в здравната система, повишаване качеството на медицинското 

обслужване, приоритети за бъдещото развитие“  

По време на събеседването, комисията по провеждането на конкурса има право 

на допълнителни въпроси в областта на здравния мениджмънт и действащата 

нормативна уредба, прилагана при управлението на общинските лечебни заведения.  

ІV.5 . Кандидатите за участие в конкурса, в срок до 30 /тридесет/ дни от 

публикуване на обявата за конкурса,  могат да получат информация в „Медицински 

център – Червен бряг”  ЕООД относно структура, бюджет, численост и щатно 

разписание на персонала.  

V. Отварянето на документите за проверка на съответствието на 

представените документи с предварително обявените изисквания ще се състои на 20 

август 2020 г. от 14,.00 часа в заседателната зала, етаж VІ на сградата на община 

Червен бряг, ул. „Антим І” №1  в присъствието на кандидатите. 

VI. Представянето на програмите за развитието и дейността на МЦ за 

тригодишен период и събеседването ще се проведе след писмено уведомление на 

допуснатите кандидати. 

VII. Определя комисия за организирането и провеждането на конкурса в 

състав от 5 /пет/ души, от които поне един правоспособен юрист и един магистър по 

медицина, както следва: 

Председател: Иван Новкиришки- заместник кмет на община Червен бряг 

Секретар: Антоанета Костадинова   – секретар на община Червен бряг 

Членове: 1..……………………………….– правоспособен юрист; 

     2.Д-р Даниел Кръстев Иванов  – общински съветник и магистър 

по медицина; 

     3. представител на РЗИ – Плевен, посочен писмено от директора 

на тази институция; 

резервен председател:  – общински съветник Николай Димитров Николов 

резервен юрист: Петя Иванова – гл. юрисконсулт на община Червен бряг. 

VІІІ. Комисията да извърши следните действия: 

1. да публикува обява за конкурса в един  местен вестник и на интернет 

страницата на община Червен бряг след издадена заповед на Кмета на община Червен 

бряг за назначаване на комисията. Паричните средства необходими за публикуване на 

обявата за конкурса са за сметка на бюджета на общината; 

2. да организира приемането на документите, подготовката и провеждането 

на конкурса; 

3. да разгледа постъпилите заявления и документи по реда на тяхното 

постъпване, в присъствието на явилите се кандидати, да уведоми писмено допуснатите 

кандидати, да оцени представените програми за развитието и дейността на дружеството 

за тригодишен период и да проведе събеседване с допуснатите кандидати; да класира 

кандидатите, получили средноаритметична оценка от програмата и от проведеното 

събеседване не по-ниска от мн. добър 4,50. 

4. в тридневен срок от приключване на последния етап на конкурса да 

изготви протокол и да внесе в Общински съвет – Червен бряг за одобрение проект за 



решение за одобрение на кандидата, спечелил конкурса, както и класирането по ред на 

следващите участници. 

5. в петдневен срок от утвърждаване на решението на комисията от 

страна на Общински съвет – Червен бряг, да обяви класирането на интернет страницата 

на общината и да уведоми участниците в конкурса за това. 

6. За участие в работата на комисията, членовете й не получават 

възнаграждение. 

ІХ.1. Оценката на програмата за развитието и дейността на дружеството се 

формира въз основа на следните критерии: 

• съответствие на проекта с нормативната уредба; 

• съответствие на формулираните цели и задачи с вида на лечебното 

заведение и с предмета на дейност; 

• анализ на здравно-демографски и здравно-икономически показатели; 

• съответствие на разработения проект с обективното състояние на 

лечебното заведение; 

• логическа структура на разработката; 

• степен на практическо приложение на придобитите теоретични познания. 

До събеседване се допускат кандидати, получили оценка на програмата, не по- 

ниска от мн. добър 4,50. 

2. Оценката от проведеното събеседване се формира въз основа на следните 

критерии: 

• обосновано представяне на приоритетите и задачите на лечебното 

заведение; 

• степен на познаване на нормативната уредба; 

• способност да се планират и взимат управленски решения; 

• административни умения, професионални и делови качества; 

• комуникативни способности и организационни способности; 

• способност за обективни преценки и представяне на адекватно 

разрешение на конкретен проблем. 

 Х. Утвърждава проект на договор за възлагане управлението на 

„МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР – Червен бряг“ ЕООД, неразделна част от настоящето 

решение. 

ХІ.   Възлага на Кмета на община Червен бряг изпълнението на настоящето 

решение. 

 

 

Приложения:  

1. Молба от Д-р Георги … Георгиев с вх. № 42-00-271/02.06.2020 г. 

2. Проект на договор за възлагане управлението на „Медицински център – 

Червен бряг“ ЕООД 

 

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ  

СЪВЕТ – ЧЕРВЕН БРЯГ:   

 

 /Петьо Костов/  

 



 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЧЕРВЕН БРЯГ 

 

     Препис-извлечение от протокол № 9  

     от заседание на Общински съвет –  

     Червен бряг, проведено на 26.06.2020 г. 

 

Относно: Точка: Осма.  

Предложение от Инициативен комитет относно удостояване на Тошко Атанасов 

Тодоров посмъртно със званието „Почетен гражданин на Червен бряг“ 

 

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 

№ 166 

 

Общински съвет Червен бряг на основание чл.21, ал.1, т.22  и ал.2 от ЗМСМА,  

чл.41, ал.1 от Наредбата за символиката и отличията на Община Червен бряг,  

във връзка  с представеното от Инициативен комитет в Общински съвет с вх. № 043-00-

2/11.06.2020 г.  предложение относно удостояване на Тошко Атанасов Тодоров 

посмъртно със званието „Почетен гражданин на Червен бряг“; предложения от всички 

постоянни комисии от заседания проведени на 16 и 17 юни 2020 година 

 

Р Е Ш И: 

 

 Удостоява Тошко Атанасов Тодоров посмъртно със званието „Почетен 

гражданин на Червен бряг“  за съществен принос в развитието на Община Червен 

бряг. 

 

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ  

СЪВЕТ – ЧЕРВЕН БРЯГ:   

 

 /Петьо Костов/  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЧЕРВЕН БРЯГ 

 

     Препис-извлечение от протокол № 9  

     от заседание на Общински съвет –  

     Червен бряг, проведено на 26.06.2020 г. 

 

Относно: Точка: Девета.  

Информация относно дейността на Комисията по безопасност на движението в 

община Червен бряг за  2019 г. и януари- май 2020 г. 

 

Общински съвет Червен бряг   с явно   гласуване  с 22  гласа ЗА, 1 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 

№ 167 

 

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 

2020 г., съгласно решение № 56/28.01.2020 г.и представената от Кмета на общината  в 

Общински съвет с вх. № 07-01-141/10.06.2020 г. информация относно дейността на 

Комисията по безопасност на движението в община Червен бряг за  2019 г. и януари- 

май 2020 г.; предложение от Комисията по „Транспорт, законност, обществен ред, 

сигурност и граждански права” от  заседание, проведено на 17.06.2020 г., 

Р Е Ш И: 

Приема информация относно дейността на Комисията по безопасност на 

движението в община Червен бряг за  2019 г. и януари- май 2020 г., съгласно 

приложението. 

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ  

СЪВЕТ – ЧЕРВЕН БРЯГ:   

 

 /Петьо Костов/  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЧЕРВЕН БРЯГ 

 

     Препис-извлечение от протокол № 9  

     от заседание на Общински съвет –  

     Червен бряг, проведено на 26.06.2020 г. 

 

Относно: Точка: Десета.  

Предложение относно  приемане на Отчет на План за реализиране на Стратегията 

за развитие на образованието в община Червен бряг през 2019 г. и План  за 

реализиране на Стратегията за развитие на образованието в община Червен 

бряг  през 2020 г. 

 

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

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

съветниците в Общинския съвет,  прие 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 168 

 

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 

2020 г., съгласно решение № 56/28.01.2020 г., представеното от Кмета на общината  в 

Общински съвет с вх. № 07-01-136/09.06.2020 г. предложение относно  приемане на 

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

Червен бряг през 2019 г. и План  за реализиране на Стратегията за развитие на 

образованието в община Червен бряг  през 2020 г. , предложение от Комисията по 

образование, култура и вероизповедания от заседание, проведено на 16.06.2020 г., 

Р Е Ш И: 

Приема Отчет на План за реализиране на Стратегията за развитие на 

образованието в община Червен бряг през 2019 г. и План  за реализиране на 

Стратегията за развитие на образованието в община Червен бряг  през 2020 г., съгласно 

приложението. 

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ  

СЪВЕТ – ЧЕРВЕН БРЯГ:   

 

 /Петьо Костов/  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЧЕРВЕН БРЯГ 

 

     Препис-извлечение от протокол № 9  

     от заседание на Общински съвет –  

     Червен бряг, проведено на 26.06.2020 г. 

 

Относно: Точка: Единадесета. Покана  относно  свикване на Общо събрание на 
акционерите в „ТЕРА” АД  на 10.07.2020 г.  

 

Общински съвет Червен бряг прие 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 169 

 

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

№ 038-00-1/09.06.2020 г. покана от  инж.Светла Вълова –изп. директор на „ТЕРА” АД  

относно  свикване на Общо събрание на акционерите в „ТЕРА” АД  на 10.07.2020 г. и 

определяне на представител  на общината за участие в Общото събрание, предложение 

вх. № 038-01-1(1)/09.06.2020 г. от Председателя на Общинския съвет, на основание 

чл.21,ал.1, т.9 от ЗМСМА, устно  предложение от  общински съветник Ивайло Иванов  

Председателят на Общинския съвет да бъде определен за  представител на Община 

Червен бряг в Общо събрание на  „ТЕРА” АД, което ще се проведе на 10.07.2020г.; 

Устно  предложение от общински съветник Мирослав Митков Макавеев за следващо 

заседание от представителя на общината да се внесе писмен доклад  от Общото 

събрание  с приложени документи - доклад на одитор, приходи, разходи,  

 Р Е Ш И:   

1.Избира Петьо Веселинов Костов – председател на Общинския съвет да 

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

„Тера” АД на 10.07.2020 г. 

2. За следващо заседание от представителя на общината да се внесе писмен 

доклад  от Общото събрание  с приложени документи - доклад на одитор, приходи, 

разходи. 

 

По т.1 решението е прието с  23  гласа ЗА, 1 против и без  въздържали  се от общо 24  

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

По т.2 решението е прието с 19  гласа ЗА, 2 против и 2  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 № 9  

     от заседание на Общински съвет –  

     Червен бряг, проведено на 26.06.2020 г. 

 

Относно: Точка: Дванадесета.  

Предложение относно приемане на пазарна оценка и продажба на общинско 

жилище, находящо се в парцел ІІ-747, кв. 46а, бл. 4, вх. А, ет. 1, ап. № 2, с. Телиш, 

община Червен бряг 

 

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

№ 170 

 

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

ЗОС, чл. 44, ал. 1, т. 1 и чл. 46, ал. 1 от НРПУРОИ, във връзка с Решение № 

74/19.02.2020 г. на Общински съвет – Червен бряг и чл. 59, т. 1 и чл. 61 от НРПУРОИ, 

представеното от Кмета на общината  в Общински съвет с вх. № 07-01-137/09.06.2020 г. 

предложение относно приемане на пазарна оценка и продажба на общинско жилище, 

находящо се в парцел ІІ-747, кв. 46а, бл. 4, вх. А, ет. 1, ап. № 2, с. Телиш, община 

Червен бряг, Предложения от Комисията по Общинска собственост, земеделие, гори и 

водно стопанство и Комисията по финансова стопанска политика и бюджет  от 

заседания, проведени на  16.06.2020 г.    

Р Е Ш И: 

1. Дава съгласие да бъде извършена покупко-продажба на общинско жилище, 

представляващо апартамент № 2 със ЗП от 42,21 кв. м, състоящ се от стая, кухня и 

санитарен възел, маза № 2 със ЗП 4,69 кв. м, заедно със съответния 5,2314 % идеални 

части от общите части на сградата и отстъпено право на строеж, находящ се в бл. 4, на 

първи етаж, вх. А от четириетажен жилищен блок, построен в парцел ІІ-747, кв. 46а, по 

плана на с. Телиш, община Червен бряг, съгласно АОС 1412/30.05.20006 г. 

2. Приема пазарна оценка за продажба на общинско жилище, представляващо 

апартамент № 2 със ЗП от 42,21 кв. м, състоящ се от стая, кухня и санитарен възел, маза 

№ 2 със ЗП 4,69 кв. м, заедно със съответния 5,2314 % идеални части от общите части 

на сградата и отстъпено право на строеж, находящ се в бл. 4, на първи етаж, вх. А от 

четириетажен жилищен блок, построен в парцел ІІ-747, кв. 46а, по плана на с. Телиш, 

община Червен бряг, в размер на 5900,00 /пет хиляди и деветстотин/ лева без ДДС. 

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

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

за покупко-продажба на общинско жилище, представляващо апартамент № 2 със ЗП от 

42,21 кв. м, състоящ се от стая, кухня и санитарен възел, маза № 2 със ЗП 4,69 кв. м, 

заедно със съответния 5,2314 % идеални части от общите части на сградата и отстъпено 

право на строеж, находящ се в бл. 4, на първи етаж, вх. А от четириетажен жилищен 

блок, построен в парцел ІІ-747, кв. 46а, по плана на с. Телиш, община Червен бряг, като 

определя начална продажна цена размер на 5900,00 /пет хиляди и деветстотин/ лева без 

ДДС и депозит за участие в размер на 590,00/петстотин и деветдесет/лева.  



4. Утвърждава комисия за организация, подготовка и провеждане на процедурата, 

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, юрист и резервен 

член на Кмета на населеното място 

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

подготовка и провеждането на процедура за продажба по реда на НРПУРОИ. 

5. В изпълнение на т. 4 с 21 гласа ЗА, 1 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 Петя Веселинова 

Митрашкова, Петко Ивайлов Петков, Полина Георгиева Дамянова и Петър Петков 

Петров, за резервни членове Красимир Митков Ангелов и Атанас Цветанов Атанасов. 

 
 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ  

СЪВЕТ – ЧЕРВЕН БРЯГ:   

 

 /Петьо Костов/  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЧЕРВЕН БРЯГ 

 

     Препис-извлечение от протокол № 9  

     от заседание на Общински съвет –  

     Червен бряг, проведено на 26.06.2020 г. 

 

Относно: Точка: Тринадесета.  

Предложение относно отдаване под наем на общински недвижим имот, 

представляващ помещения -  стоматологичен кабинет, чакалня и санитарен възел 

с площ 19 кв. м, находящ се в здравна служба на с. Чомаковци за осъществяване 

на консултация и стоматологична помощ на населението 

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

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

съветниците в Общинския съвет,  прие 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 171 

 

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. № 07-01-138/09.06.2020 г. предложение относно отдаване под 

наем на общински недвижим имот, представляващ помещения -  стоматологичен 

кабинет, чакалня и санитарен възел с площ 19 кв. м, находящ се в здравна служба на с. 

Чомаковци за осъществяване на консултация и стоматологична помощ на населението; 

предложение от Комисията по Общинска собственост, земеделие, гори и водно 

стопанство от заседание, проведено на  16.06.2020 г., 

Р Е Ш И: 

I. Упълномощава Кмета на Община Червен бряг да сключи договор за наем с "М 

и С Дент - АГППМПДМ" ООД за временно и възмездно ползване на недвижим 

общински имот – представляващ помещения -  стоматологичен кабинет, чакалня и 

санитарен възел с площ 19 кв. м, находящ се в здравна служба на с. Чомаковци за 

осъществяване на консултация и стоматологична помощ на населението, за срок от 5 

/пет/ години. 

II. Определя месечна наемна цена за общинския недвижим имот, посочен в т. I  от 

това решение съгласно приложение № 7 към Раздел XI, 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: 0,32 лв./кв. м без ДДС.  

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ  

СЪВЕТ – ЧЕРВЕН БРЯГ:   

 

 /Петьо Костов/  

 

 

 

 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЧЕРВЕН БРЯГ 

 

     Препис-извлечение от протокол № 9  

     от заседание на Общински съвет –  

     Червен бряг, проведено на 26.06.2020 г. 

 

Относно: Точка: Четиринадесета.  

Предложение относно предоставяне за безвъзмездно право на ползване и 

стопанисване на общински недвижим имот, публична общинска собственост, 

представляващ помещение с площ 16.00 кв. м, находящо се на I етаж в сградата на 

кметство гр. Койнаре 

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 

№ 172 

 

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

самоуправление и местна администрация, във връзка с чл. 39, ал. 4 и ал. 2 от ЗОС и чл. 

14 ал. 1 и чл. 15, ал. 3 от НРПУРОИ, представеното от Кмета на общината  в Общински 

съвет с вх. № 07-01-139/09.06.2020 г. предложение относно предоставяне за 

безвъзмездно право на ползване и стопанисване на общински недвижим имот, публична 

общинска собственост, представляващ помещение с площ 16.00 кв. м, находящо се на I 

етаж в сградата на кметство гр. Койнаре; предложение от Комисията по Общинска 

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

16.06.2020г., 

 

Р Е Ш И: 

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

конкурс на общински недвижим имот публична общинска собственост, 

представляващ помещение с площ 16.00 кв. м, находящо се на I етаж в сградата на 

кметство гр. Койнаре, необходимо за нуждите на Дирекция „Бюро по труда“ гр. 

Червен бряг, филиал гр. Койнаре, за срок от 10 /десет/ години. 

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

бряг, чрез сключване на договор за учредяване на безвъзмездно право на ползване и 

стопанисване за нуждите на Дирекция „Бюро по труда“ гр. Червен бряг, филиал гр. 

Койнаре. 

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ  

СЪВЕТ – ЧЕРВЕН БРЯГ:   

 

 /Петьо Костов/  

 

 

 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЧЕРВЕН БРЯГ 

 

     Препис-извлечение от протокол № 9  

     от заседание на Общински съвет –  

     Червен бряг, проведено на 26.06.2020 г. 

 

Относно: Точка: Петнадесета.  

Докладна записка относно обезщетяване на собственик във връзка с приключване 

на процедура по отчуждително производство, започнало със заповед № 

692/25.03.1986 г. по чл. 9, ал. 1 от ЗТСУ /отм./ на зам. председателя на ИК на 

Плевенски окръжен народен съвет и изпълнение на Решение № 437/19.10.2015 г. по 

адм. дело № 341/2015 г. по описа на Административен съд – Плевен 

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 

№ 173 

 

Общински съвет Червен бряг във връзка с § 9, ал. 1 от Преходни разпоредби на 

ЗУТ,  на основание  чл. 21 ал. 1 т. 8 от ЗМСМА, чл. 8, ал. 9 във връзка с чл. 34, ал. 4 от 

Закон за общинската собственост и изпълнение на Решение № 437/19.10.2015 г. по адм. 

дело № 341/2015 г. по описа на Административен съд – Плевен, представената от Кмета 

на общината  в Общински съвет с вх. № 07-01-140/09.06.2020 г. докладна записка 

относно обезщетяване на собственик във връзка с приключване на процедура по 

отчуждително производство, започнало със заповед № 692/25.03.1986 г. по чл. 9, ал. 1 от 

ЗТСУ /отм./ на зам. председателя на ИК на Плевенски окръжен народен съвет и 

изпълнение на Решение № 437/19.10.2015 г. по адм. дело № 341/2015 г. по описа на 

Административен съд – Плевен, предложение от Комисията по Общинска собственост, 

земеделие, гори и водно стопанство от заседание, проведено на  16.06.2020 г., 

 

 Р Е Ш И: 

 

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

общинска собственост в Община Червен бряг през 2020 година с Глава VII  Имоти, 

които общината има намерение да предложи за обезщетение срещу отчужден имот, 

раздел – Апартаменти за обезщетение на правоимащи срещу отчужден имот  с 1 брой 

апартамент, както следва:  

- Апартамент  с идентификатор 80501.802.113.3.2, с площ 45,44 кв. м,  находящ се 

в гр. Червен бряг, ул. „Станке Димитров“ № 6, вх. А, ет. 1, ап. 2, актуван с Акт № 

2149/06.12.2016 г. за поправка на акт за частна общинска собственост № 

2068/11.02.2016 г.  

2. Дава съгласие Община Червен бряг да завърши процедурата по обезщетяване 

на Цветана … Цветкова с апартамент - частна общинска собственост с идентификатор 

80501.802.113.3.2, с площ 45,44 кв. м,  находящ се в гр. Червен бряг, ул. „Станке 

Димитров“ № 6, вх. А, ет. 1, ап. 2, актуван с акт № 2149/06.12.2016 г. за поправка на акт 

за частна общинска собственост № 2068/11.02.2016 г. 



3. Възлага на кмета на община Червен бряг да издаде заповед по чл. 100 от ЗТСУ 

/отм./ и приключи процедурата по § 9, ал. 1 от Преходни разпоредби на ЗУТ в 

съответствие с приетото в т. 2 от настоящото решение.  

 

  

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ  

СЪВЕТ – ЧЕРВЕН БРЯГ:   

 

 /Петьо Костов/  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЧЕРВЕН БРЯГ 

 

     Препис-извлечение от протокол № 9  

     от заседание на Общински съвет –  

     Червен бряг, проведено на 26.06.2020 г. 

 

Относно: Точка: Шестнадесета. Предложение относно отпускане финансова 
помощ на граждани.  

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 

№ 174 

 

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

на общината с вх. № 07-01-142/10.06.2020 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 17.06.2020 г. 

Р Е Ш И: 

1.Да не се отпуска финансова помощ на Х. П. Х. от гр.Червен бряг, Ж.К „., 

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

еднократна финансова помощ. 

         2.Да не се отпуска  финансова помощ на А. С. Б. от с. Чомаковци, ул. ., поради 

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

помощ. 

3. Да се отпусне  финансова помощ в размер на 200лв. на Г. П. М. от гр.Червен 

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

еднократна финансова помощ.  

         4. Да  не се отпуска  финансова помощ  на П. М. 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. 

      5. Да не се отпуска  финансова помощ на В. М. 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. 

 6. Да се отпусне  финансова помощ в размер на 200лв. на  В. Х. Т. от  гр.Червен 

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

еднократна финансова помощ. 

  7. Да  се отпусне финансова помощ  в размер на 200лв.  на  Б. А. 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 200лв на Ц. Г. К. от гр.Койнаре, 

ул.„…, на основание по раздел III, чл.5, т.2 от Критериите  за отпускане на еднократна 

финансова помощ. 



9. Да се отпусне финансова помощ в размер на 600лв.  на П. С. И. от с. Девенци, 

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

финансова помощ. 

10. Да  не се отпуска  финансова помощ  на Й. Н. Й. от гр.Червен бряг , ул. „ .. , 

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

еднократна финансова помощ. 

11.Да се отпусне финансова помощ в размер на 300лв. на М. Т. И. от гр.Червен 

бряг , 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 100лв.  на П. Т. Н. от с. Бресте, 

ул. „.., на основание по раздел III,чл.5,т.2 от  Критериите  за отпускане на еднократна 

финансова помощ.  

         13. Да  не се отпуска  финансова помощ  на А. М. Ц. от с.Радомирци, ул. .. поради 

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

еднократна финансова помощ. 

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

бряг, ул. „Цар Калоян“ №39, вх.Б, ет.2, ап.5, бл.3/88, 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 № 9  

     от заседание на Общински съвет –  

     Червен бряг, проведено на 26.06.2020 г. 

 

Относно: Точка: Седемнадесета.  

Предложение относно финансово подпомагане на нуждаещите се за извършване на 

дейности по асистирана репродукция при лица с безплодие, лечимо преди всичко с 

методите на арт. 

Общински съвет Червен бряг   с 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 

№ 175 

 

І.Общински съвет Червен бряг на основание чл.27 и  чл.30 от Критериите за 

финансово подпомагане на нуждаещите се за извършване на дейности по асистирана 

репродукция при лица с безплодие, лечимо преди всичко с методите на арт, 

Предложение от Комисията по здравеопазване, младежта и спорта  от  заседание  

проведено на 17.06.2020 г., 

 Р Е Ш И: 

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

171/03.06.2020 г.  в деловодната система на Община Червен бряг. 

ІІ. Задължава Кмета на  община Червен бряг да информира Комисията по 

здравеопазване, младежта и спорта за постъпили искания за  разходване на средства по 

съответните преписки на основание  чл.18, т.2 и т.3 от Критериите за финансово 

подпомагане на нуждаещите се за извършване на дейности по асистирана репродукция 

при лица с безплодие, лечимо преди всичко с методите на арт. 

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ  

СЪВЕТ – ЧЕРВЕН БРЯГ:   

 

 /Петьо Костов/  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЧЕРВЕН БРЯГ 

 

     Препис-извлечение от протокол № 9  

     от заседание на Общински съвет –  

     Червен бряг, проведено на 26.06.2020 г. 

 

Относно: Точка: Осемнадесета.  

Предложение относно 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 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 

№ 176 

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 № 721/04.12.2019 г. и Постановление № 253/23.10.2009 г. на Министерски 

съвет и писмо  в деловодната система на  община Червен бряг с рег. № 30-00-

322/09.06.2020 г. на Директора на СУ „Христо Смирненски“ гр. Койнаре, 

представеното от Кмета на общината  в Общински съвет с вх. № 07-01-143/10.06.2020 г. 

предложение относно 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 16.06.2020 г. 

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 2021 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 № 9  

     от заседание на Общински съвет –  

     Червен бряг, проведено на 26.06.2020 г. 

 

Относно: Точка: Деветнадесета.  

Предложение относно  кандидатстване на Община Червен бряг с проектно 

предложение по Мярка 7 „Достъп до качествено образование, чрез интегрираните 

в образователната система на деца и ученици от маргинализирани общности, 

включително роми“, ОС 3, ИП 9ii, BG05M2OP001-3.012 - МИГ „КАРЛУКОВСКИ 

КАРСТ – ЧЕРВЕН БРЯГ – ИСКЪР“, на Оперативна програма „Наука и 

образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 г.  и одобряване на споразумение 

за партньорство. 

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 

№ 177 

 

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 Кмета 

на общината  в Общински съвет с вх. № 07-01-146/11.06.2020 г. предложение относно  

кандидатстване на Община Червен бряг с проектно предложение по Мярка 7 „Достъп 

до качествено образование, чрез интегрираните в образователната система на деца и 

ученици от маргинализирани общности, включително роми“, ОС 3, ИП 9ii, 

BG05M2OP001-3.012 - МИГ „КАРЛУКОВСКИ КАРСТ – ЧЕРВЕН БРЯГ – ИСКЪР“, на 

Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 г.  и 

одобряване на споразумение за партньорство; Предложения от Комисията по 

образование, култура и вероизповедания и  Комисията по  инвестиционна политика, 

европейски проекти и информационни технологии  от заседания, проведени на 

16.06.2020 г. , 

 

Р Е Ш И: 

 

1. Дава съгласие Община Червен бряг да подаде проектно предложение по мярка 7 

„Достъп до качествено образование, чрез интегрираните в образователната система на 

деца и ученици от маргинализирани общности, включително роми“, ОС 3, ИП 9ii, 

BG05M2OP001-3.012 - МИГ „КАРЛУКОВСКИ КАРСТ – ЧЕРВЕН БРЯГ – ИСКЪР“, на 

Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 в 

партньорство с Партньор 1 - ДГ „Бодра смяна“ гр. Червен бряг, с филиали ДГ 

„Звездица“ гр. Червен бряг и ДГ с. Реселец и Партньор 2 – ДГ „Щастливо детство“ с. 

Чомаковци, с филиали ДГ с. Сухаче и ДГ с. Девенци.  

2. Потвърждава, че дейностите отговарят на приоритетите на Общински план за 

развитие на Община Червен бряг 2014-2020 г. 

3. Възлага на Кмета на Община Червен бряг да предприеме и извърши всички 

необходими действия, в това число да вземе всички необходими решения в границите 

на своите правомощия за кандидатстване с проект/и по гореописаната мярка. 



4. Общински съвет - Червен бряг одобрява споразумението за партньорство с 

Партньор 1 - ДГ „Бодра смяна“ гр. Червен бряг, с филиали ДГ „Звездица“ гр. Червен 

бряг и ДГ с. Реселец и Партньор 2 – ДГ „Щастливо детство“ с. Чомаковци, с филиали 

ДГ с. Сухаче и ДГ с. Девенци. 

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ  

СЪВЕТ – ЧЕРВЕН БРЯГ:   

 

 /Петьо Костов/  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЧЕРВЕН БРЯГ 

 

     Препис-извлечение от протокол № 9  

     от заседание на Общински съвет –  

     Червен бряг, проведено на 26.06.2020 г. 

 

Относно: Точка: Двадесета.  

Докладна записка  от Камен Влахов-управител на„МБАЛ Червен бряг“ 

ЕООД  относно преразглеждане на  годишния отчет за дейността на  дружеството 

през 2019 година  и първо тримесечие на 2020 г. 

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

против и 7  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 

№ 178 

 

Общински съвет Червен бряг във връзка с докладна записка вх. № 038-01-

10/21.05.2020 г. от управителя на„МБАЛ Червен бряг“ ЕООД  относно преразглеждане 

на  годишния отчет за дейността на  дружеството през 2019 година  и първо тримесечие 

на 2020 година и отчети с вх. № 038-01-7/13.04.2020 г.,  на основание чл.137, т.3 от 

Търговския закон,  чл.8, ал.1, т.3 от Наредбата за условията и реда при които Община 

Червен бряг упражнява правата си на собственик върху общинската част от капитала на 

търговските дружества,  

 Р Е Ш И: 

Приема  отчета за  дейността на “Многопрофилна болница за активно лечение 

Червен бряг” ЕООД гр. Червен бряг за  2019 година (Доклад, ОПР,  баланс, справки) и 

първо тримесечие на 2020 година, съгласно приложенията. 

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ  

СЪВЕТ – ЧЕРВЕН БРЯГ:   

 

 /Петьо Костов/  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЧЕРВЕН БРЯГ 

 

     Препис-извлечение от протокол № 9  

     от заседание на Общински съвет –  

     Червен бряг, проведено на 26.06.2020 г. 

 

Относно: Точка: Двадесет и първа.  

Предложение относно разпределяне на субсидията за 2020 г.на спортните клубове 

на територията на Община Червен бряг. 

Общински съвет Червен бряг   с поименно  гласуване  с 18  гласа ЗА, 5 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 

№ 179 

 

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

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

133/08.06.2020 г,  свое решение №  107 от 29.04.2020 г. ,  

Р Е Ш И: 

Приема разпределяне на  субсидията за 2020 г. на спортните клубове на 

територията на община Червен бряг , съгласно предложение с вх.  № 07-01-

61/11.03.2020 г. от Кмета на община Червен бряг 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ  

СЪВЕТ – ЧЕРВЕН БРЯГ:   

 

 /Петьо Костов/  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЧЕРВЕН БРЯГ 

 

     Препис-извлечение от протокол № 9  

     от заседание на Общински съвет –  

     Червен бряг, проведено на 26.06.2020 г. 

 

Относно: Точка: Двадесет и втора.  

Предложение относно избиране на заместник-председатели на Общински съвет 

Червен бряг. 
 

 

Общински съвет Червен бряг   с явно   гласуване  с 24  гласа ЗА, 2 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 

№ 180 

 

Общински съвет Червен бряг на основание  чл. 24, ал. 2 от ЗМСМА, чл.13, ал. 3  

от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и 

взаимодействието му с общинската администрация –мандат 2019-2023 г., във връзка с 

предложение вх. № 06-01-42/17.06.2020 г. от Председателя на Общинския съвет 

Р Е Ш И: 

Общински съвет  Червен бряг избира   3  заместник – председатели на Общински 

съвет Червен бряг: 

Избира  Даниел Кръстев Иванов за заместник-председател на Общински съвет 

Червен бряг 

Избира Тодор Иванов Тодоров за заместник-председател на Общински съвет 

Червен бряг 

Избира Ганка Нинова Василева за заместник-председател на Общински съвет 

Червен бряг 

 

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ  

СЪВЕТ – ЧЕРВЕН БРЯГ:   

 

 /Петьо Костов/  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЧЕРВЕН БРЯГ 

 

     Препис-извлечение от протокол № 9  

     от заседание на Общински съвет –  

     Червен бряг, проведено на 26.06.2020 г. 

 

Относно: Точка: Двадесет и трета.  

По чл.53- Предложение относно провеждане на извънредно  заседание на  Общото 

събрание на Асоциация по ВиК на обособена територия, обслужвана  от 

„Водоснабдяване и Канализация“ ЕООД-Плевен на 13.07.2020 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 

№ 181 

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

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

общината в Общински съвет с вх. №07-01-153/22.06.2020 г. предложение  относно 

провеждане на извънредно  заседание на  Общото събрание на Асоциация по ВиК на 

обособена територия, обслужвана  от „Водоснабдяване и Канализация“ ЕООД-Плевен 

на 13.07.2020 г., 

Р Е Ш И: 

Дава мандат на д-р Цветан Костадинов - кмет на община Червен бряг, при 

невъзможност за участие - на Иван Новкиришки, зам. кмет на община Червен бряг, да 

вземе участие в заседание на Асоциация по ВиК на обособена територия, обслужвана 

от „Водоснабдяване и Канализация" ЕООД - Плевен, което ще се проведе на 13.07.2020 

г. от 10:00 ч. в заседателната зала на Областна администрация - Плевен, като гласува 

точките от дневния ред, както следва: 

По т. 1. Съгласуване на План за опазване на околната среда 2020-2024 год., 

включително план за собствен мониторинг и програма за управление на утайките на 

основание чл. 5.5 и чл. 6.4 (д) - (е) от Договора за стопанисване, поддържане и 

експлоатация на ВиК системите и съоръженията и предоставяне на водоснабдителни и 

канализационни услуги. - да гласува „ЗА". 

По т. 2. Доклад за дейността на ВиК ЕООД Плевен за 2019 година в 

съответствие с чл. 12.4 от Договора за стопанисване, поддържане и експлоатация на 

ВиК системите и съоръженията и предоставяне на водоснабдителни и канализационни 

услуги. - не се гласува.  

По т. 3. Разглеждане и приемане на „Подробна инвестиционна програма за 

2020г.“ на „Водоснабдяване и канализация" ЕООД - гр. Плевен. - да гласува „ЗА". 

По т. 4. Приемане на решение за препоръчителния размер на вноската на 

държавата в бюджета на Асоциацията за 2021 година на основание чл. 20, ал. 3 от 

Правилника за организацията и дейността на Асоциациите по водоснабдяване и 

канализация - да гласува „ЗА".  

По т. 5. Други. - да гласува в интерес на Общината. 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ  

СЪВЕТ – ЧЕРВЕН БРЯГ:   

 

 /Петьо Костов/  


