ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЧЕРВЕН БРЯГ
Препис-извлечение от протокол № 22
от заседание на Общински съвет –
Червен бряг, проведено на 28.06.2021 г.
Относно: Точка: Първа.
Предложение относно приемане на уточнения план, отчета на бюджета и отчетсметка ТБО на община Червен бряг за 2020 г.
Общински съвет Червен бряг с поименно гласуване с 23 гласа ЗА, 2 против и
3 въздържали се от общо 28 гласували общински съветници при общ брой 29 на
съветниците в Общинския съвет, прие
РЕШЕНИЕ
№ 393
Общински съвет Червен бряг на основание чл. 21, ал. 1. т. 6 от ЗМСМА, чл. 140
от ЗПФ и чл. 50 от Наредбата за условията и реда за съставяне на тригодишната
бюджетна прогноза за местни дейности и за съставяне, приемане, изпълнение и
отчитане на бюджета на Община Червен бряг , представеното от Кмета на общината в
Общински съвет с вх. № 07-01-148/08.06.2021 г. предложение относно приемане на
уточнения план, отчета на бюджета и отчет-сметка ТБО на община Червен бряг за
2020г.; Предложения от всички комисии от заседания, проведени на 21 и 22 юни 2021
година,
Р Е Ш И:
1.Приема уточнения план на бюджета към 31.12.2020 г. на Община Червен бряг
в размер на 32 365 271 лв.
2. Приема отчета на бюджета към 31.12.2020 г. на Община Червен бряг в размер
на 25 825 399 лв. и отчет на СЕС-3-КСФ, СЕС-3-РА, СЕС-3-ДЕС, СЕС-3-ДМП.
3. Приема отчет сметката за приходите и разходите от такса битови отпадъци за
2020 г. съгл. чл. 66 от ЗМДТ и решение № 43/30.12.2019 г. на Общински съвет-Червен
бряг .

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ
СЪВЕТ – ЧЕРВЕН БРЯГ:
/Петьо Костов/

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЧЕРВЕН БРЯГ
Препис-извлечение от протокол № 22
от заседание на Общински съвет –
Червен бряг, проведено на 28.06.2021 г.
Относно: Точка: Втора.
Предложение относно приемане на Годишен отчет за състоянието на общински
дълг за 2020 г. и намерения за поемане през 2021 г.
Общински съвет Червен бряг с поименно гласуване с 18 гласа ЗА, 4 против и
5 въздържали се от общо 27 гласували общински съветници при общ брой 29 на
съветниците в Общинския съвет, прие
РЕШЕНИЕ
№ 394
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. № 07-01-149/08.06.2021 г. предложение относно приемане на Годишен отчет за
състоянието на общински дълг за 2020 г. и намерения за поемане през 2021 г.;
Предложения от всички комисии от заседания, проведени на 21 и 22 юни 2021 година,
Р Е Ш И:
1.Приема годишния отчет за състоянието на общинския дълг за 2020г. и
намерения за поемане през 2021 год.,съгласно приложения №1, №2, №3, № 4, №5, №6,
№ 7 , №8, № 9.
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 2020г. на община Червен бряг по образец
Приложение № 15 от писмо ФО-1/2021г. на Министерство на финансите.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ
СЪВЕТ – ЧЕРВЕН БРЯГ:
/Петьо Костов/

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЧЕРВЕН БРЯГ
Препис-извлечение от протокол № 22
от заседание на Общински съвет –
Червен бряг, проведено на 28.06.2021 г.
Относно: Точка: Трета.
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 , прие
РЕШЕНИЕ
№ 395
І.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. № 07-01-165/15.06.2021 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 21 и 22 юни 2021 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.
ІІ. Общински съвет Червен бряг във връзка с устно предложение направено на
заседанието на Общинския съвет от общински съветник Петко Ивайлов Петков, да се
възложи на Кмета на общината да предприеме действия и независима лаборатория да
направи анализ на вложените строителни материали на пътя - Маркова могила- V кв. ,
тест на натиска на асфалта, като при вземане на пробите участват и общински
съветници от различните групи,
Р Е Ш И:
Възлага на Кмета на общината да предприеме действия и независима
лаборатория да направи анализ на вложените строителни материали на пътя - Маркова
могила- V кв. , тест на натиска на асфалта, като при вземане на пробите участват и
общински съветници от различните групи.
При вземане на пробите на материалите вложени на път М.могила - V кв. да
вземат участие общинските съветници: Ивайло Иванов, Петър Петров, Десислав
Иванов и Йоана Йотова.
По т.І решението е прието с явно гласуване с 19 гласа ЗА, 3 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 явно гласуване с 13 гласа ЗА, 3 против и 8 въздържали се от
общо 24 гласували общински съветници при общ брой 29 на съветниците в Общинския съвет
Поименно общинските съветници са определени с 21 гласа ЗА, 1 против и 3 въздържали се от
общо 25 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 № 22
от заседание на Общински съвет –
Червен бряг, проведено на 28.06.2021 г.
Относно: Точка: Четвърта.
Информация относно състоянието на гробищните паркове на територията на
Община Червен бряг.
Общински съвет Червен бряг с явно гласуване с 24 гласа ЗА, 2 против и без
въздържали се от общо 26 гласували общински съветници при общ брой 29 на
съветниците в Общинския съвет, прие
РЕШЕНИЕ
№ 396
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 2021 г., съгласно решение №286/ 27.01.2021 г. и представената от Кмета на
общината в Общински съвет с вх. № 07-01-166/16.06.2021 г. информация относно
състоянието на гробищните паркове на територията на Община Червен бряг;
Предложения от всички комисии от заседания, проведени на 21 и 22 юни 2021 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 № 22
от заседание на Общински съвет –
Червен бряг, проведено на 28.06.2021 г.
Относно: Точка: Пета.
Предложение относно приемане на Програма за овладяване популацията на
безстопанствените кучета 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
РЕШЕНИЕ
№ 397
Общински съвет Червен бряг на основание чл.21, ал.1, т.12 от ЗМСМА, чл.40,
ал.3 от ЗЗЖ, представеното от Кмета на общината в Общински съвет с вх. № 07-01154/09.06.2021 г. предложение относно приемане на Програма за овладяване
популацията на безстопанствените кучета на територията на община Червен бряг;
Предложения от всички комисии от заседания, проведени на 21 и 22 юни 2021 година,
Р Е Ш И:
Приема Програма за овладяване популацията на безстопанствените кучета на
територията на община Червен бряг, съгласно приложението.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ
СЪВЕТ – ЧЕРВЕН БРЯГ:
/Петьо Костов/

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЧЕРВЕН БРЯГ
Препис-извлечение от протокол № 22
от заседание на Общински съвет –
Червен бряг, проведено на 28.06.2021 г.
Относно: Точка: Шеста.
Предложение относно вътрешно компенсаторни промени по бюджета на община
Червен бряг за 2021 г.
Общински съвет Червен бряг с поименно гласуване с 16 гласа ЗА, без против
и 6 въздържали се от общо 22 гласували общински съветници при общ брой 29 на
съветниците в Общинския съвет, прие
РЕШЕНИЕ
№ 398
Общински съвет Червен бряг на основание чл. 21, ал.1,т.6 от ЗМСМА чл. 124,
ал. 2 и ал. 3 от ЗПФ и чл. 41, ал. 2 и ал.3 от Наредбата за условията и реда за съставяне
на тригодишна прогноза за местни дейности и за съставяне, приемане, изпълнение и
отчитане на бюджета на община Червен бряг бряг, представеното от Кмета на
общината в Общински съвет с вх. № 07-01-150/08.06.2021 г. предложение относно
вътрешно компенсаторни промени по бюджета на община Червен бряг за 2021г.;
Предложения от всички комисии от заседания, проведени на 21 и 22 юни 2021 година,
Р Е Ш И:
І.Променя плана на приходите по бюджета на гр. Червен бряг за 2021г. за
финансиране на делегирани от държавата дейности, както следва:
1.Трансфери между бюджети
било става разлика
- § 6101 „Получени трансфери”
832468 836068 +3600
/в т.ч. от целеви трансфер за м. май 2021г. за подпомагане изпълнението на
дейностите по механизъм „Лична помощ“/
ІІ. Променя плана на разходите по бюджета на гр. Червен бряг за 2021г.,
както следва:
1.ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ
1.1.Функция “Соц. осигур., подпомагане и грижи” било става разлика
а/Дейност 562 “Асистенти за лична помощ”
-§ 5203 „Прид. на др. оборуд., машини, съоръжения ”
0
3600
+3600
2.ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ ДОФИНАНСИРАНИ СЪС СОБСТВЕНИ ПРИХОДИ
2.1. Функция “Отбрана и сигурност”
било става разлика
а/Дейност 284 “Ликв. на последиците от ст. бедствия”
-§ 5100 „ОР на ДМА“
0
4725 +4725
3.МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ
3.1. Функция “Образование”
а/Дейност 322 “Неспециализирани училища,
без професионални гимназии”
- §5202 „Придобиване на сгради“

било

става

разлика

59000

60282

+1282

3.2.Функция “Соц. осигур., подпомагане и грижи”
а/Дейност 524 “Дом. соц. патронаж”
- §1030 „Текущ ремонт“

било
81640

става
75633

разлика
-6007

ІІ. Приема програма за капиталовите разходи на Община Червен бряг за
2021г., съгласно направените промени по Приложение № 1 в размер на
5 644 960 лв. в това число:
1.От целева субсидия за капиталови разходи – 517 700 лв.
2.От собствени средства и трансфер 2021г. – 243 063 лв.
3.Остатък целеви трансфер 2020г. – 479 332 лв.
4. Остатък средства по ПМС от 2020г. – 4 404 865 лв.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ
СЪВЕТ – ЧЕРВЕН БРЯГ:
/Петьо Костов/

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЧЕРВЕН БРЯГ
Препис-извлечение от протокол № 22
от заседание на Общински съвет –
Червен бряг, проведено на 28.06.2021 г.
Относно: Точка: Седма.
Информация относно водените от общината съдебни дела. (изпълнение на реш. №
164/26.06.2020 г. на ОбС).
Общински съвет Червен бряг с явно гласуване с 18 гласа ЗА, 2 против и 4
въздържали се от общо 24 гласували общински съветници при общ брой 29 на
съветниците в Общинския съвет, прие
РЕШЕНИЕ
№ 399
Общински съвет Червен бряг на основание чл.21, ал.1, т.23 и ал.2 от ЗМСМА,
във връзка с изпълнение на свое решение №164/ 26.06.2020 г. и представената от Кмета
на общината в Общински съвет с вх. № 07-01-155/10.06.2021 г. информация относно
водените от общината съдебни дела; Предложения от всички комисии от заседания,
проведени на 21 и 22 юни 2021 година,
Р Е Ш И:
Приема информация относно водените от общината съдебни дела, съгласно
приложението.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ
СЪВЕТ – ЧЕРВЕН БРЯГ:
/Петьо Костов/

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЧЕРВЕН БРЯГ
Препис-извлечение от протокол № 22
от заседание на Общински съвет –
Червен бряг, проведено на 28.06.2021 г.
Относно: Точка: Осма.
Разглеждане на писмо вх.№08-00-15/14.06.2021г. с приложена заповед № РД-2904/11.06.2021г. на Областен управител на област Плевен за връщане за ново
обсъждане на Решение №380/31.05.2021г. на Общински съвет Червен бряг и предл.
от Кмета на община Червен бряг.
Общински съвет Червен бряг с поименно гласуване с 18 гласа ЗА, 3 против и
6 въздържали се от общо 27 гласували общински съветници при общ брой 29 на
съветниците в Общинския съвет, прие
РЕШЕНИЕ
№ 400
Общински съвет Червен бряг на основание чл. 45, ал.9 от ЗМСМА, чл. 83, ал. 9 от
Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и
взаимодействията му с общинската администрация, във връзка с писмо вх.№08-0015/14.06.2021г. с приложена заповед № РД-29-04/11.06.2021г. на Областен управител на
област Плевен за връщане за ново обсъждане на Решение №380/31.05.2021г. на
Общински съвет Червен бряг и предложение вх.№08-00-15(2)/16.06.2021г. от Кмета на
община Червен бряг; Предложения от всички комисии от заседания, проведени на 21
и 22 юни 2021 година,
Р Е Ш И:
Приема повторно Решение № 380 от 31.05.2021г. с приложен към него Протокол
от публично обсъждане на намерението на община Червен бряг за поемане на
дългосрочен общински дълг, финансиран по реда на чл.19 от ЗОД проведено на
29.04.2021г.
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ
СЪВЕТ – ЧЕРВЕН БРЯГ:
/Петьо Костов/

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЧЕРВЕН БРЯГ
Препис-извлечение от протокол № 22
от заседание на Общински съвет –
Червен бряг, проведено на 28.06.2021 г.
Относно: Точка: Девета.
Отчет на План за реализиране на Стратегията за развитие на образованието в
община Червен бряг през 2020 г.
Общински съвет Червен бряг с поименно гласуване с 27 гласа ЗА, 1 против и
без въздържали се от общо 28 гласували общински съветници при общ брой 29 на
съветниците в Общинския съвет, прие
РЕШЕНИЕ
№ 401
Общински съвет Червен бряг на основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, във
връзка с изпълнение на приетия план за провеждане на заседанията на Общинския
съвет през 2021 г., съгласно решение №286/ 27.01.2021 г. и представения от Кмета на
общината в Общински съвет с вх. № 07-01-153/09.06.2021 г. Отчет на 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 21.06.2021 г.,
Р ЕШИ:
Приема Отчет на План за реализиране на Стратегия 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 № 22
от заседание на Общински съвет –
Червен бряг, проведено на 28.06.2021 г.
Относно: Точка: Десета.
Информация относно дейността на Комисията по безопасност на движението в
община Червен бряг за 2020 г. и януари –май 2021 г.
Общински съвет Червен бряг с явно гласуване с 25 гласа ЗА, 1 против и 1
въздържал се от общо 27 гласували общински съветници при общ брой 29 на
съветниците в Общинския съвет, прие
РЕШЕНИЕ
№ 402
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 2021 г., съгласно решение №286/ 27.01.2021 г. и представената от Кмета на
общината в Общински съвет с вх. № 07-01-151/08.06.2021 г. информация относно
дейността на Комисията по безопасност на движението в община Червен бряг за 2020 г.
и януари –май 2021 г., Предложение от Комисията по транспорт, законност, обществен
ред, сигурност и граждански права от заседание проведено на 21.06.2021 г.,
Р Е Ш И:
Приема информация относно дейността на Комисията по безопасност на
движението в община Червен бряг за 2020 г. и януари –май 2021 г., съгласно
приложението.
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ
СЪВЕТ – ЧЕРВЕН БРЯГ:
/Петьо Костов/

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЧЕРВЕН БРЯГ
Препис-извлечение от протокол № 22
от заседание на Общински съвет –
Червен бряг, проведено на 28.06.2021 г.
Относно: Точка: Единадесета.
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 26 гласа ЗА, без против
и 2 въздържали се от общо 28 гласували общински съветници при общ брой 29 на
съветниците в Общинския съвет, прие
РЕШЕНИЕ
№ 403
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 № 856/26.11.2020 г. на Министерски съвет, представеното от Кмета на
общината в Общински съвет с вх. № 07-01-146/08.06.2021 г. предложение относно
предоставяне на училищен автобус за безвъзмездно ползване и управление от СУ
„Христо Смирненски“ гр. Койнаре, община Червен бряг с приложено писмо с рег. №
30-00-344/03.06.2021 г. на Директора на СУ „Христо Смирненски“ гр. Койнаре,
Предложение от Комисията по образование, култура и вероизповедания от заседание,
проведено на 21.06.2021 г. и Предложение от Комисията по Общинска собственост,
земеделие, гори и водно стопанство от заседание, проведено на 21.06.2021 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 – средищно училище на основание Решение №
856/26.11.2020 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 2022 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 № 22
от заседание на Общински съвет –
Червен бряг, проведено на 28.06.2021 г.
Относно: Точка: Дванадесета.
Предложение относно отпускане финансова помощ на граждани.
Общински съвет Червен бряг с поименно гласуване с 27 гласа ЗА, без против
и без въздържали се от общо 27 гласували общински съветници при общ брой 29 на
съветниците в Общинския съвет, прие
РЕШЕНИЕ
№ 404
Общински съвет Червен бряг във връзка с внесени молби и становища от Кмета
на общината с вх. № 07-01-152/08.06.2021г. 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 22.06.2021 г.,
Р Е Ш И:
1. Да се отпусне финансова помощ в размер на 200лв. на С. Г. С. от гр. Червен
бряг, ,ул. „., на основание по раздел III, чл.3, т.2 от Критериите за отпускане на
еднократна финансова помощ.
2. Да не се отпуска финансова помощ на С. К А 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.
3. Да се отпусне финансова помощ в размер на 300лв. на В. К. В. от с. Глава,
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 Д.. Ц.. А.. от гр. Червен бряг, ЖК „…
поради липса на основание по раздел III, чл.5, ал.2, т.8 от Критериите за отпускане на
еднократна финансова помощ.
5. Да се отпусне финансова помощ в размер на 700лв. на М. П. К. от гр. Койнаре,
ул. „… ,на основание по раздел III, чл.3, т.1 от Критериите за отпускане на еднократна
финансова помощ.
6. Да не се отпуска финансова помощ на М.. Ю. М. от гр. Червен бряг, ул. „.., на
основание по раздел III, чл.5, ал.2, т.8 от Критериите за отпускане на еднократна
финансова помощ.
7. Да се отпусне финансова помощ в размер на 500лв. А. К. Г. от гр. Червен
бряг, … 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 № 22
от заседание на Общински съвет –
Червен бряг, проведено на 28.06.2021 г.
Относно: Точка: Тринадесета.
Предложение относно финансово подпомагане на нуждаещите се за извършване на
дейности по асистирана репродукция при лица с безплодие, лечимо преди всичко с
методите на арт.
Общински съвет Червен бряг с поименно гласуване с 27 гласа ЗА, без против
и без въздържали се от общо 27 гласували общински съветници при общ брой 29 на
съветниците в Общинския съвет, прие
РЕШЕНИЕ
№ 405
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 22.06.2021 г.,
Р Е Ш И:
1.Одобрява да се отпуснат до 1500лв. на заявител по преписка с вх.№ 44-М338/07.06.2021 г. в деловодната система на Община Червен бряг.
2.Одобрява да се отпуснат до 1500лв. на заявител по преписка с вх.№ 44-Я13/09.06.2021 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 № 22
от заседание на Общински съвет –
Червен бряг, проведено на 28.06.2021 г.
Относно: Точка: Четиринадесета.
Предложение относно отдаване под наем на общински недвижим имот,
представляващ магазин № 3.20 с площ 14.70 кв.м. за срок от 10/десет/ години,
находящ се на територията на Общински пазар гр. Червен бряг.
Общински съвет Червен бряг с поименно гласуване с 24 гласа ЗА, без против
и 2 въздържали се от общо 26 гласували общински съветници при общ брой 29 на
съветниците в Общинския съвет, прие
РЕШЕНИЕ
№ 406
Общински съвет Червен бряг на основание чл. 21 ал. 1 т. 8 от ЗМСМА, чл. 14,
ал. 7 от ЗОС и чл. 15, ал. 1 и ал. 2 от НРПУРОИ, представеното от Кмета на общината в
Общински съвет с вх. № 07-01-158/11.06.2021 г. предложение относно отдаване под
наем на общински недвижим имот, представляващ магазин № 3.20 с площ 14.70 кв.м. за
срок от 10/десет/ години, находящ се на територията на Общински пазар гр. Червен
бряг, Предложение от Комисията по Общинска собственост, земеделие, гори и водно
стопанство от заседание, проведено на 21.06.2021 г.,
Р Е Ш И:
1. Да се проведе публичен търг с тайно наддаване, съгласно разпоредбите на
Глава 8, раздел I и II от НРПУРОИ за отдаване под наем на общински недвижим имот,
находящ се на територията на Общински пазар Червен бряг, магазин № 3.20 с площ
14.70 /четиринадесет кв.м. и седемдесет кв.см/ кв. м. за срок от 10 /десет/ години.
Определя начална тръжна месечна цена не по-малка от 147,00 /сто четиридесет и
седем/ лева на месец без ДДС и депозит за участие 294,00 /двеста деветдесет и четири/
лева, съгласно Приложение № 6 към Раздел X, т. VII и т. 5 Наемни цени на Общински
пазар от Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на
услуги на територията на Община Червен бряг
2. Утвърждава комисия за организация, подготовка и провеждане на процедура в
състав от 5 /пет/ членове, от които 3 /трима/ общински съветника, правоспособен
юрист, 3 /трима/ представители на Общинска администрация, определени от Кмета на
Общината.
Определя резервни членове: 1 /един/ общински съветник,
3. Упълномощава Комисията по т. 2, при не финализиране на процедурата по
т.1, след постъпване на нови заявления за отдаване под наем на обекта, да разработи
документация и проведе нов търг при условията утвърдени в т.1 , до наемане на
магазина.
4. Възлага на Кмета на Община Червен бряг цялостната организация по
подготовката и провеждането на процедурата по отдаване под наем и сключване на
договор със спечелилия участник.

5. В изпълнение на т. 2 с 21 гласа ЗА, без против и 1 въздържал се от общо 22
гласували общински съветници при общ брой 29 на съветниците в Общинския съвет,
определя за участие в комисията общинските съветници Красимир Митков Ангелов,
Николай Георгиев Мишовски и Петър Петков Петров, за резервен член Атанас
Цветанов Атанасов.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ
СЪВЕТ – ЧЕРВЕН БРЯГ:
/Петьо Костов/

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЧЕРВЕН БРЯГ
Препис-извлечение от протокол № 22
от заседание на Общински съвет –
Червен бряг, проведено на 28.06.2021 г.
Относно: Точка: Петнадесета.
Предложение относно учредяване на безвъзмездно право на
ползване на помещение, находящо се на ул. „Петко Христов Петков“ № 49, с.
Горник, / бивш ОФ клуб/
Общински съвет Червен бряг с поименно 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, прие
РЕШЕНИЕ
№ 407
Общински съвет Червен бряг на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за
местното самоуправление и местна администрация чл. 39, ал. 5 от ЗОС, във връзка с
чл. 21, ал. 3 от Закона за вероизповеданията, чл. 56, ал. 3, ал. 4, ал. 5 от НРПУРОИ и
становище от кмета на с. Горник, представеното от Кмета на общината в Общински
съвет с вх. № 07-01-159/11.06.2021 г. предложение относно учредяване на безвъзмездно
право на ползване на помещение, находящо се на ул. „Петко Христов Петков“ № 49,
с. Горник, / бивш ОФ клуб/, Предложение от Комисията по Общинска собственост,
земеделие, гори и водно стопанство от заседание, проведено на 21.06.2021 г.,
Предложение от Комисията по образование, култура и вероизповедания от заседание,
проведено на 21.06.2021 г.
Р Е Ш И:
1.. Дава съгласие да се учреди безвъзмездно право на ползване без търг или
конкурс на помещение / бивш ОФ клуб/ , находящо се на ул. „Петко Христо Петков“ №
49 в с. Горник, за срок от 5 /пет/ години за нуждите на „Евангелистка Петдесятна
Църква“.
2. Възлага на Кмета на Община Червен бряг, да сключи договор за учредяване на
безвъзмездно право на ползване при условията на т.1
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ
СЪВЕТ – ЧЕРВЕН БРЯГ:
/Петьо Костов/

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЧЕРВЕН БРЯГ
Препис-извлечение от протокол № 22
от заседание на Общински съвет –
Червен бряг, проведено на 28.06.2021 г.
Относно: Точка: Шестнадесета.
Предложение относно Допълване на годишната програма за управление и
разпореждане с имоти - общинска собственост в Община Червен бряг през 2021
година, приемане на пазарна оценка и продажба на поземлен имот частна
общинска собственост, находящ се в с. Телиш, представляващ Урегулиран
поземлен имот с планоснимачен № 45 парцел V с площ от 1520 кв. м. в кв. 3 по
плана на с. Телиш от 1999 г, отреден за жилищно строителство с издаден АОС
2605/04.06.2021 г.
Общински съвет Червен бряг с поименно гласуване с 24 гласа ЗА, без против
и 2 въздържали се от общо 26 гласували общински съветници при общ брой 29 на
съветниците в Общинския съвет, прие
РЕШЕНИЕ
№ 408
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, чл. 47 от НРПУРОИ представеното от Кмета на
общината в Общински съвет с вх. № 07-01-160/11.06.2021 г. предложение относно
допълване на годишната програма за управление и разпореждане с имоти - общинска
собственост в Община Червен бряг през 2021 година, приемане на пазарна оценка и
продажба на поземлен имот частна общинска собственост, находящ се в с. Телиш,
представляващ Урегулиран поземлен имот с планоснимачен № 45 парцел V с площ от
1520 кв. м. в кв. 3 по плана на с. Телиш от 1999 г, отреден за жилищно строителство с
издаден АОС 2605/04.06.2021 г., Предложение от Комисията по Общинска собственост,
земеделие, гори и водно стопанство от заседание, проведено на 21.06.2021 г.,
Р Е Ш И:
1. Допълва годишната програма за управление и разпореждане с имоти – частна
общинска собственост в Община Червен бряг през 2021 г. с поземлен имот частна
общинска собственост с планоснимачен № 45 парцел V, кв. 3 по плана на с. Телиш с
площ 1520 кв. м., отреден за жилищно строителство с АОС 2605/04.06.2021 г.
2.Дава съгласие да бъде извършена продажба на поземлен имот частна общинска
собственост с планоснимачен № 45 парцел V, кв. 3 по плана на с. Телиш с площ 1520
кв. м., отреден за жилищно строителство с АОС 2605/04.06.2021 г., на лицето Д. А. М.,
от град София, ж. к. „… , ап. 16, собственик на жилищна сграда, съгласно нотариален
акт № . том І, рег. № 196, дело № … г. на Нели Цветанова, пом. нотариус по
заместване при нотариус Ивалина Иванова, вписан с Акт № 45, т.1, дело № 45, вх. рег.
№, 85/25.01.2021г., без провеждането на търг или конкурс, съгласно чл. 35, ал. 3 от
ЗОС във вр. с чл. 47 от НРПУРОИ.
3.Приема пазарна оценка за продажба на поземлен имот частна общинска
собственост с планоснимачен № 45 парцел V, кв. 3 по плана на с. Телиш с площ 1520
кв. м., отреден за жилищно строителство, с АОС 2605/04.06.2021 г., в размер на 8 230
лв. /осем хиляди двеста и тридесет лева/ без ДДС.

4.Възлага на Кмета на Община Червен, да подпише договор за покупко - продажба
на Урегулиран поземлен имот частна общинска собственост с планоснимачен № 45
парцел V, кв. 3 по плана на с. Телиш с площ 1520 кв. м., отреден за жилищно
строителство, с АОС 2605/04.06.2021 г., с лицето Д. А. М. от град София, ж.к. „.., ап. 16,
собственик на построената жилищна сграда, съгласно нотариален акт №.., том І, рег. №
. дело № 26/25.01.2021 г. на Нели Цветанова, пом. нотариус по заместване при
нотариус Ивалина Иванова, вписан с Акт № 45, т.1, дело № 45, вх. рег. №,
85/25.01.2021г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ
СЪВЕТ – ЧЕРВЕН БРЯГ:
/Петьо Костов/

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЧЕРВЕН БРЯГ
Препис-извлечение от протокол № 22
от заседание на Общински съвет –
Червен бряг, проведено на 28.06.2021 г.
Относно: Точка: Седемнадесета.
Предложение относно Допълване на годишната програма за управление и
разпореждане с имоти - общинска собственост в Община Червен бряг за 2021
година, приемане на пазарни оценки и продажба на недвижими имоти – частна
общинска собственост, находящи се в с. Радомирци и с. Чомаковци
Общински съвет Червен бряг с поименно гласуване с 20 гласа ЗА, без против
и 1 въздържал се от общо 21 гласували общински съветници при общ брой 29 на
съветниците в Общинския съвет, прие
РЕШЕНИЕ
№ 409
Общински съвет Червен бряг на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 8, ал. 9 и
чл. 35, ал. 1 от ЗОС, чл. 46, ал. 1 от НРПУРОИ, представеното от Кмета на общината в
Общински съвет с вх. № 07-01-161/11.06.2021 г. предложение относно допълване на
годишната програма за управление и разпореждане с имоти - общинска собственост в
Община Червен бряг за 2021 година, приемане на пазарни оценки и продажба на
недвижими имоти – частна общинска собственост, находящи се в с. Радомирци и с.
Чомаковци, да
Р Е Ш И:
І. Допълва годишната програма за управление и разпореждане с имоти – частна
общинска собственост в Община Червен бряг през 2021 г. с недвижими имоти, както
следва:
1. УПИ ІІІ – 886 с площ от 1100 кв. м, находящ се в кв. 15 А по ЗРП на с.
Радомирци , с административен адрес ул. „Неофит Рилски“ № 1 с. Радомирци, отреден
за жилищно строителство, актуван с АОС № 2601/02.04.2001 г.;
2. УПИ ІІІ с площ 1130 кв. м, находящ се в кв. 41 по ЗРП на с. Чомаковци , с
административен адрес ул. „13-та“ № 3 с. Чомаковци, отреден за жилищно
строителство, актуван с АОС № 1122/06.03.2003 г.;
ІІ. Приема пазарни оценки за продажба на имотите по т.1, както следва:
1. УПИ ІІІ – 886 с площ от 1100 кв. м, находящ се в кв. 15 А по ЗРП на с.
Радомирци, с административен адрес ул. „Неофит Рилски“ № 1 с. Радомирци, отреден
за жилищно строителство в размер 5050 лв / пет хиляди и петдесет лева/
2. УПИ ІІІ с площ 1130 кв. м, находящ се в кв. 41 по ЗРП на с. Чомаковци , с
административен адрес ул. „13-та“ № 3 с. Чомаковци, отреден за жилищно
строителство, в размер 4 810 лв / четири хиляди осемстотин и десет лева/
ІІІ. Дава съгласие за продажба чрез провеждане на публични търгове с тайно
наддаване, по реда на Глава 8, раздел І и ІІ от НРПУРОИ за имотите описани в т.1 при
следните условия:
1. За УПИ ІІІ – 886 с площ от 1100 кв. м, находящ се в кв. 15 А по ЗРП на с.
Радомирци, с административен адрес ул. „Неофит Рилски“ № 1 с. Радомирци, отреден
за жилищно строителство, при начална тръжна продажна цена в размер на 5050 лв / пет

хиляди и петдесет лева// и депозит за участие в размер на 10% от началната тръжна
цена
2. УПИ ІІІ с площ 1130 кв. м, находящ се в кв. 41 по ЗРП на с. Чомаковци , с
административен адрес ул. „13-та“ № 3 с. Чомаковци, отреден за жилищно
строителство, с начална тръжна продажна цена в размер на 4 810 лв / четири хиляди
осемстотин и десет лева/ и депозит за участие в размер на 10% от началната тръжна
цена
ІV. Утвърждава комисия за организация, подготовка и провеждане на
процедура, в състав от 7/седем/ члена, от които правоспособен юрист; 4-ма общински
съветници; 2-ма представители на общинска администрация.
Определя резервни членове: 2/двама/ общински съветника
V. Възлага на Кмета на Община Червен бряг цялостната организация по
подготовката и провеждането на процедурата по реда на НРПУРОИ и подписването на
договори за покупко – продажба.
VІ. В изпълнение на т. ІV 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, определя за участие в комисията общинските съветници Красимир Митков
Ангелов, Поля Коларова- Цветкова, Николай Георгиев Мишовски и Петър Петков
Петров, за резервни членове Атанас Цветанов Атанасов и Петя Веселинова
Митрашкова.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ
СЪВЕТ – ЧЕРВЕН БРЯГ:
/Петьо Костов/

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЧЕРВЕН БРЯГ
Препис-извлечение от протокол № 22
от заседание на Общински съвет –
Червен бряг, проведено на 28.06.2021 г.
Относно: Точка: Осемнадесета.
Предложение относно приемане на пазарна оценка и продажба на
недвижими имоти – частна общинска собственост, представляващи
новообразувани имоти УПИ ІІІ-43 и УПИ ІV-43 в кв. 105 по плана на гр. Койнаре
Общински съвет Червен бряг прие
РЕШЕНИЕ
№ 410
Общински съвет Червен бряг на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 8,
ал. 9 от ЗОС, чл. 35, ал. 1 от ЗОС, чл. 46, ал. 1 от НРПУРОИ, представеното от Кмета на
общината в Общински съвет с вх. № 07-01-162/11.06.2021 г. предложение относно
приемане на пазарна оценка и продажба на недвижими имоти – частна общинска
собственост, представляващи новообразувани имоти УПИ ІІІ-43 и УПИ ІV-43 в кв. 105
по плана на гр. Койнаре, Предложение от Комисията по Общинска собственост,
земеделие, гори и водно стопанство от заседание, проведено на 21.06.2021 г.,
представеното допълнително предложение с вх. № № 07-01-162(2)/24.06.2021 г. от
Кмета на общината за изменение на предложение с вх. № 07-01-162/11.06.2021 г.
Р Е Ш И:
1.В годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска
собственост в Община Червен бряг за 2021 г. на мястото на УПИ І с площ 2230 кв. м,
в кв. 105 по плана на град Койнаре да бъде включен за продажба следния имот:
1.1. УПИ ІІІ-43 предназначен „за обслужващи дейности“ с площ от
2230 кв. м, в кв. 105 по плана на град Койнаре, актуван с АОС № 2598/10.03.2021 г.
2. Приема пазарна оценка за продажба на имота по т.1, както следва:
2.1 УПИ ІІІ-43 с площ 2230 кв. м, в кв. 105 по плана на град Койнаре, в
размер на 9640,00/девет хиляди шестстотин и четиридесет/лева без ДДС
3.Дава съгласие за продажба чрез провеждане на публичен търг с тайно
наддаване, съгласно Глава 8 от НРПУРОИ на имота по т.1, при следните условия:
3.1. За УПИ ІІІ-43 с площ 2230 кв. м, в кв. 105 по плана на град Койнаре, с
начална тръжна продажна цена в размер на 9640,00 /девет хиляди шестстотин и
четиридесет/лева без ДДС и депозит за участие в размер на 10% от началната
тръжна цена
4. Утвърждава комисия за организация, подготовка и провеждане на процедура, в
състав от 7/седем/ члена, от които правоспособен юрист; 4-ма общински съветници; 2ма представители на общинска администрация.
Определя резервни членове: 2/двама/ общински съветника
5. Възлага на Кмета на Община Червен бряг цялостната организация по
подготовката и провеждането на процедурата по реда на НРПУРОИ и подписването на
договор за покупко – продажба.

6. В изпълнение на т. 4 с 19 гласа ЗА, без против и 2 въздържали се от общо 21
гласували общински съветници при общ брой 29 на съветниците в Общинския съвет,
определя за участие в комисията общинските съветници Красимир Митков Ангелов,
Поля Коларова- Цветкова, Николай Георгиев Мишовски и Петър Петков Петров, за
резервни членове Атанас Цветанов Атанасов и Петя Веселинова Митрашкова.
7.Възлага на Кмета на Общината да предприеме необходимите действия по ЗУТ за
изменение на действащия ПУП за имот УПИ ІV-43 с площ 1115 кв. м, в кв. 105 по
плана на град Койнаре относно промяна на предназначението на имота за трайно
задоволяване на обществени потребности от местно значение.
По т.1, 2, 3 , 4 и 5 решението е прието с поименно гласуване с 18 гласа ЗА, без против
и 9 въздържали се от общо 27 гласували общински съветници при общ брой 29 на съветниците
в Общинския съвет
По т.6 решението е прието с поименно гласуване с 19 гласа ЗА, без против и 2
въздържали се от общо 21 гласували общински съветници при общ брой 29 на съветниците в
Общинския съвет
По т.7 решението е прието с поименно гласуване с 16 гласа ЗА, без против и 8
въздържали се от общо 24 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 № 22
от заседание на Общински съвет –
Червен бряг, проведено на 28.06.2021 г.
Относно: Точка: Деветнадесета.
Предложение относно Допълване на годишната програма за управление и
разпореждане с имоти - общинска собственост в Община Червен бряг за 2021
година, приемане на пазарни оценки и продажба на недвижими имоти – частна
общинска собственост, находящи се в с. Телиш
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
РЕШЕНИЕ
№ 411
Общински съвет Червен бряг на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 8,
ал. 9 и чл. 35, ал. 1 от ЗОС, чл. 46, ал. 1 от НРПУРОИ, представеното от Кмета на
общината в Общински съвет с вх. № 07-01-163/11.06.2021 г. предложение относно
допълване на годишната програма за управление и разпореждане с имоти - общинска
собственост в Община Червен бряг за 2021 година, приемане на пазарни оценки и
продажба на недвижими имоти – частна общинска собственост, находящи се в с.
Телиш, Предложение от Комисията по Общинска собственост, земеделие, гори и водно
стопанство от заседание, проведено на 21.06.2021 г.,
Р Е Ш И:
І. Допълва годишната програма за управление и разпореждане с имоти – частна
общинска собственост в Община Червен бряг през 2021 г. с недвижими имоти,
находящи се в кв. 8 ª по плана на с. Телиш отредни за жилищно строителство,
представляващи:
1.УПИ І с площ 1080 кв. м, актуван с АОС № 1425/31.08.2006 г.;
2.УПИ ІІ с площ 1100 кв. м, актуван с АОС № 172/18.05.2000 г.;
3. УПИ ІІІ с площ 1100 кв. м, актуван с АОС № 173/18.05.2000 г.;
4. УПИ ІV с площ 1080 кв. м, актуван с АОС № 1426/31.08.2006 г.;
5. УПИ V с площ 1080 кв. м, актуван с АОС № 1427/31.08.2006 г.;
6. УПИ VІ с площ 1080 кв. м, актуван с АОС № 1428/31.08.2006 г.
ІІ. Приема пазарни оценки за продажба на недвижими имоти – частна общинска
собственост, находящи се кв. 8 ª по плана на с. Телиш, отредени за жилищно
строителство, както следва:
1.За УПИ І с площ 1080 кв. м, в размер на 5 850 лв. без ДДС;
2.За УПИ ІІ с площ 1100 кв. м, в размер на 5 970 лв. без ДДС;
3. За УПИ ІІІ с площ 1100 кв. м, в размер на 5 970 лв. без ДДС;
4. За УПИ ІV с площ 1080 кв. м, в размер на 5 850 лв без ДДС;
5. За УПИ V с площ 1080 кв. м, в размер на 5 850 лв без ДДС;
6. За УПИ VІ с площ 1080 кв. м, в размер на 5 850 лв без ДДС.

ІІІ. Дава съгласие за продажба чрез провеждане на публични търгове с тайно
наддаване, по реда на Глава 8, раздел І и ІІ от НРПУРОИ за имотите описани в т.1 при
следните условия:
1.За УПИ І с площ 1080 кв. м, отреден за жилищно строителство, при начална
тръжна продажна цена в размер на 5850 лв. /пет хиляди осемстотин и петдесет лева/
и депозит за участие в размер на 10% от началната тръжна цена
2.УПИ ІІ с площ 1100 кв. м, отреден за жилищно строителство, с начална тръжна
продажна цена в размер на 5970 лв. /пет хиляди деветстотин и седемдесет лева/ и
депозит за участие в размер на 10% от началната тръжна цена
3. УПИ ІІІ с площ 1100 кв. м, отреден за жилищно строителство, с начална тръжна
продажна цена в размер на 5970 лв. /пет хиляди деветстотин и седемдесет лева / и
депозит за участие в размер на 10% от началната тръжна цена
4. УПИ ІV с площ 1080 кв. м, отреден за жилищно строителство, с начална тръжна
продажна цена в размер на 5850 лв. /пет хиляди осемстотин и петдесет лева/ и депозит
за участие в размер на 10% от началната тръжна цена
5. УПИ V с площ 1080 кв. м, отреден за жилищно строителство, с начална тръжна
продажна в размер на 5850 лв. /пет хиляди осемстотин и петдесет лева/ и депозит за
участие в размер на 10% от началната тръжна цена
6. УПИ VІ с площ 1080 кв. м, отреден за жилищно строителство, с начална тръжна
продажна цена в размер на 5850 лв. /пет хиляди осемстотин и петдесет лева/ и депозит
за участие в размер на 10% от началната тръжна цена
ІV. Утвърждава комисия за организация, подготовка и провеждане на
процедура, в състав от 7/седем/ члена, от които правоспособен юрист; 4-ма общински
съветници; 2-ма представители на общинска администрация.
Определя резервни членове: 2/двама/ общински съветника
V. Възлага на Кмета на Община Червен бряг цялостната организация по
подготовката и провеждането на процедурата по реда на НРПУРОИ и подписването на
договори за покупко – продажба.
VІ. В изпълнение на т. ІV с 24 гласа ЗА, без против и 1 въздържал се от общо
25 гласували общински съветници при общ брой 29 на съветниците в Общинския съвет,
определя за участие в комисията общинските съветници Красимир Митков Ангелов,
Поля Коларова- Цветкова, Николай Георгиев Мишовски и Петър Петков Петров, за
резервни членове Атанас Цветанов Атанасов и Петя Веселинова Митрашкова.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ
СЪВЕТ – ЧЕРВЕН БРЯГ:
/Петьо Костов/

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЧЕРВЕН БРЯГ
Препис-извлечение от протокол № 22
от заседание на Общински съвет –
Червен бряг, проведено на 28.06.2021 г.
Относно: Точка: Двадесета.
Предложение относно Допълване на годишната програма за управление и
разпореждане с имоти - общинска собственост в Община Червен бряг през 2021
година, приемане на пазарна оценка и продажба на недвижими имоти – частна
общинска собственост, находящи се в землището на гр. Червен бряг, местност
„Маркова могила”.
Общински съвет Червен бряг с поименно гласуване с 24 гласа ЗА, без против
и 2 въздържали се от общо 26 гласували общински съветници при общ брой 29 на
съветниците в Общинския съвет, прие
РЕШЕНИЕ
№ 412
Общински съвет Червен бряг на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 8,
ал. 9 от ЗОС, чл. 35, ал. 1 от ЗОС, чл. 46, ал. 1 от НРПУРОИ, представеното от Кмета на
общината в Общински съвет с вх. № 07-01-164/11.06.2021 г. предложение относно
допълване на годишната програма за управление и разпореждане с имоти - общинска
собственост в Община Червен бряг през 2021 година, приемане на пазарна оценка и
продажба на недвижими имоти – частна общинска собственост, находящи се в
землището на гр. Червен бряг, местност „Маркова могила”, Предложение от Комисията
по Общинска собственост, земеделие, гори и водно стопанство от заседание,
проведено на 21.06.2021 г.,
Р Е Ш И:
1.Допълва годишната програма за управление и разпореждане с имоти – частна
общинска собственост в Община Червен бряг през 2021 г. с 2 бр. поземлени имоти,
находящи се в находящи се в м. „Маркова могила“, гр. Червен бряг , както следва:
1.1 ПИ с идентификатор 80501.951.46, с площ 450 кв. м, с начин на трайно ползване
– нива, категория на земята VIII, актуван с АОС № 2604/31.05.2021 г.
1.2 ПИ с идентификатор 80501.952.427, с площ 584 кв. м, с начин на трайно
ползване – лозе, категория на земята V , актуван с АОС № 2603/31.05.2021 г.
2.Приема пазарна оценка за продажба на недвижимите имоти по т.1 , както следва:
2.1 За ПИ с идентификатор 80501.951.46, с площ 450 кв. м, с НТП – нива, категория
на земята VІІІ, находящ се в м. „Маркова могила в размер на 390,00 лв. /триста
и деветдесет лв/.
2.2 За ПИ с идентификатор 80501.952.427, с площ 584 кв. м, с НТП – лозе,категория
на земята V, находящ се в м.„Маркова могила“ в размер на 510,00 лв. /петстотин
и десет лв/.
3 Дава съгласие за продажба чрез провеждане на публични търгове с тайно
наддаване, по реда на Глава 8 раздел I и IIот НРПУРОИ на общински поземлени имоти
описани вт.1, находящи се в местност „Маркова могила“, гр. Червен бряг, при начална
тръжна цена както следва:

3.1 За ПИ с идентификатор 80501.951.46, с площ 450 кв. м, с НТП – нива, категория
на земята VІІІ, находящ се в м. „Маркова могила в размер на 390,00 лв. /триста
и деветдесет лв/ и депозит за участие в размер на 10% от началната тръжна цена.
3.2 За ПИ с идентификатор 80501.952.427, с площ 584 кв.м, с НТП – лозе, категория
на земята V, находящ се в м. Маркова могила“ в размер на 510,00 лв. /петстотин
и десет лв/ и депозит за участие в размер на 10% от началната тръжна цена.
4 Утвърждава комисия за подготовка и провеждане на процедурата, в състав от
7/седем/ члена, от които правоспособен юрист; 4-ма общински съветници; 2-ма
представители на общинска администрация.
Определя резервни членове: 2/двама/ общински съветника
5 Възлага на Кмета на Община Червен бряг цялостната организация по
подготовката и провеждането на процедурата по реда на НРПУРОИ и подписването на
договор за покупко – продажба.
6. В изпълнение на т. 4 с 24 гласа ЗА, без против и 1 въздържал се от общо 25
гласували общински съветници при общ брой 29 на съветниците в Общинския съвет,
определя за участие в комисията общинските съветници Красимир Митков Ангелов,
Поля Коларова- Цветкова, Николай Георгиев Мишовски и Петър Петков Петров, за
резервни членове Атанас Цветанов Атанасов и Петя Веселинова Митрашкова.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ
СЪВЕТ – ЧЕРВЕН БРЯГ:
/Петьо Костов/

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЧЕРВЕН БРЯГ
Препис-извлечение от протокол № 22
от заседание на Общински съвет –
Червен бряг, проведено на 28.06.2021 г.
Относно: Точка: Двадесет и първа.
Предложение относно Отдаване под наем на общински недвижими имоти,
представляващи лекарски кабинети, находящи се в Здравна служба на с. Сухаче и
в Медицински Център – Червен бряг на І –ви етаж.
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
РЕШЕНИЕ
№ 413
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. № 07-01-157/11.06.2021 г. предложение относно
отдаване под наем на общински недвижими имоти, представляващи лекарски
кабинети, находящи се в Здравна служба на с. Сухаче и в Медицински Център – Червен
бряг на І –ви етаж, Предложение от Комисията по Общинска собственост, земеделие,
гори и водно стопанство от заседание, проведено на 21.06.2021 г.,
Р Е Ш И:
І. Упълномощава Кмета на Община Червен бряг да сключи договор за наем на
общински недвижими имоти, за срок от 5/пет/ години с ЕТ„АМБУЛАТОРИЯ ЗА
ИНДИВИДУАЛНА ПРАКТИКА ЗА ПЪРВИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ –
ВИКТОРИЯ – Д-Р НИКОЛАЙ МИЛЕВ“, на база подаденото заявление от негова
страна, представляващи помещения, както следва:
1. Помещения, с обща площ от 50.00 кв. м., състоящи се от лекарски кабинет,
женска и детска консултация, чакалня и санитарен възел, находящи се в Здравна
служба на с. Сухаче, общ. Червен бряг, за осъществяване на консултация и медицинска
помощ на населението;
2. Лекарски кабинет № 23, 1/4 от манипулационна № 21 и № 24, 1/8 от кабинет
№ 7 и № 8, чакалня и санитарен възел с площ от 53.00 кв. м, находящ се на І – ви етаж в
„Медицински център – Червен бряг“ ЕООД – гр. Червен бряг, за осъществяване на
консултация и медицинска помощ на населението;
II. Определя месечна наемна цена в размер на 16,00 лева / шестнадесет лева/ без
ДДС за общинския недвижим имот и 10,00 /десет/ лева без ДДС за медицинско
оборудване, общо 26,00 / двадесет и шест лева / лева без ДДС, а с ДДС в размер на
31,20 лева / тридесет и един лева и двадесет стотинки/, за посочени в т. I /1/ и месечна
наемна цена в размер на 28,09 лева / двадесет и осем лева и девет стотинки/ без ДДС, а
с ДДС в размер на 33,71 /тридесет и три лева и седемдесет и една стотинки/лева, за
посочени в т. І /2/ 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 № 22
от заседание на Общински съвет –
Червен бряг, проведено на 28.06.2021 г.
Относно: Точка: Двадесет и втора.
Предложение относно отдаване под наем на общински недвижими имотиплощадки за поставяне на преместваеми търговски обекти, съгласно утвърдена
схема по чл.56 от ЗУТ.
Общински съвет Червен бряг с поименно гласуване с 27 гласа ЗА, 1 против и
без въздържали се от общо 28 гласували общински съветници при общ брой 29 на
съветниците в Общинския съвет, прие
РЕШЕНИЕ
№ 414
Общински съвет Червен бряг на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и във
връзка с чл. 56 ал.1 т.2 от ЗУТ, чл.14, ал. 7 от ЗОС и чл. 15, ал. 1 и ал. 2 от НРПУРОИ,
представеното от Кмета на общината в Общински съвет с вх. № 07-01-167/17.06.2021 г.
предложение относно отдаване под наем на общински недвижими имоти-площадки за
поставяне на преместваеми търговски обекти, съгласно утвърдена схема по чл.56 от
ЗУТ, Предложение от Комисията по Общинска собственост, земеделие, гори и водно
стопанство от заседание, проведено на 21.06.2021 г.,
Р Е Ш И:
1. Да се проведе публичен търг с тайно наддаване, съгласно раздел I и II от
НРПУРОИ за отдаване под наем на общински недвижими имоти, представляващи
площадки за поставяне на преместваеми съоръжения / търговски обекти - павилиони/ ,
както следва:
1.1 Площадка № 8 за поставяне на павилион с площ 18 кв.м., находяща се в кв.
79, парцел І по плана на гр. Койнаре за срок от 5 /пет/ години.
Определя начална тръжна месечна наемна цена не по - ниска от 72,00
/седемдесет и два/ лева без ДДС, и депозит за участие 144,00 /сто четиридесет и четири
лева/.
1.2 Площадка № 12 за поставяне на павилион за обществено хранене/кафеаперитив с площ 48 кв.м. находяща се в кв. 79, парцел І по плана на гр. Койнаре за срок
от 5 /пет/ години.
Определя начална тръжна месечна наемна цена не по - ниска от 192,00 /сто
деветдесет и два/ лева без ДДС, и депозит за участие 384,00 /триста осемдесет и четири
лева/.
1.3. Площадка № 47 за поставяне на павилион за производство на закуски с
площ 44,00 кв.м., находяща се в гр. Червен бряг, ул. „Търговска“ № 40 за срок от 5 /пет/
години.
Определя начална тръжна месечна наемна цена не по - ниска от 154,00 /сто
петдесет и четири лева / лв. без ДДС и депозит за участие в размер на 308 / триста и
осем / лв.

Началните тръжни цени за площадките са определени съгласно Приложение №
7 към Раздел XI, т. VІІ, т. 7 от Наредба за определянето и администрирането на
местните такси и цени на услуги на територията на община Червен бряг.
2. Утвърждава комисия за организация, подготовка и провеждане на процедура в
състав от 7 /седем/ члена, от които 3 /трима/ общински съветника, правоспособен
юрист, 2 /двама/ представители на Общинска администрация и Кмет на населеното
място
Определя резервни членове: 1 /един/ общински съветник,.
3. Възлага на Кмета на община Червен бряг цялостната организация по
подготовката и провеждане на процедурите по отдаване под наем и сключване на
договор със спечелилия участник.
4. В изпълнение на т. 2 с 21 гласа ЗА, без против и 1 въздържал се от общо 22
гласували общински съветници при общ брой 29 на съветниците в Общинския съвет,
определя за участие в комисията общинските съветници Красимир Митков Ангелов,
Николай Георгиев Мишовски и Петър Петков Петров, за резервен член Атанас
Цветанов Атанасов.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ
СЪВЕТ – ЧЕРВЕН БРЯГ:
/Петьо Костов/

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЧЕРВЕН БРЯГ
Препис-извлечение от протокол № 22
от заседание на Общински съвет –
Червен бряг, проведено на 28.06.2021 г.
Относно: Точка: Двадесет и трета.
Предложение относно промяна в характера на собствеността от публична в частна
общинска собственост, допълване на годишната програма за управление и
разпореждане с общинска собственост в Община Червен бряг през 2021 година,
приемане напазарна оценка и продажба на общински недвижими имот, находящ
се в с. Сухаче.
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
РЕШЕНИЕ
№ 415
Общински съвет Червен бряг на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 6,
ал. 1 от ЗОС, чл. 35, ал. 1 от ЗОС, чл. 8, ал. 9 от ЗОС, чл. 46, ал. 1 от НРПУРОИ,
представеното от Кмета на общината в Общински съвет с вх. № 07-01-168/17.06.2021 г.
предложение относно промяна в характера на собствеността от публична в частна
общинска собственост, допълване на годишната програма за управление и
разпореждане с общинска собственост в Община Червен бряг през 2021 година,
приемане напазарна оценка и продажба на общински недвижими имот, находящ се в с.
Сухаче, Предложение от Комисията по Общинска собственост, земеделие, гори и водно
стопанство от заседание, проведено на 21.06.2021 г.,
Р Е Ш И:
1. Променя характера на собствеността на УПИ І с площ 315 кв. м, в кв. 9А по
плана на с. Сухаче, с предназначение „За обществено обслужване“, от публична
в частна общинска собственост.
2. Допълва годишната програма за управление и разпореждане с имоти – частна
общинска собственост в Община Червен бряг през 2021 г. с УПИ І с площ 315 кв. м, в
кв. 9А по плана на с. Сухаче, с предназначение „За обществено обслужване“.
3. Приема пазарна оценка на недвижим общински имот по т.1, в размер на 1920
лв/Хиляда деветстотин и двадесет лева/ без ДДС.
4. Дава съгласие за продажба чрез публичен търг с тайно наддаване, съгласно
Глава 8 раздел I и II от НРПУРОИ на недвижим имот – частна общинска собственост,
представляващ УПИ І с площ 315 кв. м, в кв. 9А по плана на с. Сухаче, с
предназначение „За обществено обслужване“, с начална тръжна продажна цена в
размер на 1920 лв /Хиляда девтстотин и двадесет лева/ без ДДС и депозит за участие в
размер на 10% от началната тръжна цена
5. Утвърждава комисия за организация, подготовка и провеждане на процедура, в
състав от 7/седем/ члена, от които правоспособен юрист; 4-ма общински съветници; 2ма представители на общинска администрация.
Определя резервни членове: 2/двама/ общински съветника

6. Възлага на Кмета на Община Червен бряг цялостната организация по
подготовката и провеждането на процедурата по реда на НРПУРОИ и подписването на
договор за покупко – продажба.
7. В изпълнение на т. 5 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,
определя за участие в комисията общинските съветници Красимир Митков Ангелов,
Поля Коларова- Цветкова, Николай Георгиев Мишовски и Петър Петков Петров, за
резервни членове Атанас Цветанов Атанасов и Петя Веселинова Митрашкова.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ
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ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЧЕРВЕН БРЯГ
Препис-извлечение от протокол № 22
от заседание на Общински съвет –
Червен бряг, проведено на 28.06.2021 г.
Относно: Точка: Двадесет и четвърта.
Предложение относно учредяване на възмездно, безсрочно отстъпено право на
строеж за изграждане на офис-пристройка от 46 кв.м. към самостоятелен обектСНЕК-БАР с идентификатор 80501.805.259.16.1, върху част от имот –частна
общинска собственост с идентификатор 80501.805.259 по КК и КР на град Червен
бряг, актуван с АОС № 1254/30.01.2004 г.
Общински съвет Червен бряг с поименно гласуване с 21 гласа ЗА, без против
и 4 въздържали се от общо 25 гласували общински съветници при общ брой 29 на
съветниците в Общинския съвет, прие
РЕШЕНИЕ
№ 416
Общински съвет Червен бряг на основание чл. 21, ал. 1, т. 8, чл. 44, ал. 2 от
ЗМСМА, чл. 38, ал. 2 и чл. 41, ал. 2 от ЗОС, чл. 180 от ЗУТ, чл. 53, ал.3 б „в“ и ал. 7 от
НРПУРОИ, представеното от Кмета на общината в Общински съвет с вх. № 07-01169/17.06.2021 г. предложение относно учредяване на възмездно, безсрочно отстъпено
право на строеж за изграждане на офис-пристройка от 46 кв.м. към самостоятелен
обект- СНЕК-БАР с идентификатор 80501.805.259.16.1, върху част от имот –частна
общинска собственост с идентификатор 80501.805.259 по КК и КР на град Червен бряг,
актуван с АОС № 1254/30.01.2004 г., Предложение от Комисията по Общинска
собственост, земеделие, гори и водно стопанство от заседание, проведено на
21.06.2021 г.,
Р Е Ш И:
I. Дава съгласие да се учреди на П.. П. Т. от град Червен бряг, ж.к. „Победа“, бл.
.., възмездно, безсрочно отстъпено право на строеж/пристрояване от 46 кв. м.,
представляващи част от УПИ с идентификатор 80501.805.259 - частна общинска
собственост, целият с площ от 12400 кв. м., актуван с АОС № 1254/30.01.2004 г., а по
скица на СГКК – Плевен с площ от 11419 кв. м., за допълващо ново изграждане на
ПРИСТРОЙКА ЗА ОФИС от 46 кв. м. към съществуваща собствена на лицето
сграда СНЕК-БАР с идентификатор 80501.805.259.16.1, в сграда № 16, находяща се в
град Червен бряг, ж.к. „Победа“, парцел ІХ, кв. 70 по плана на града, блоково
пространство на блок 3 и 4.
ІІ. Приема пазарна оценка на отстъпеното право на строеж в размер на 980
/деветстотин и осемдесет/ лева, съгласно заключението на вещо лице, независим
лицензиран оценител.
ІІІ. На основание чл. 38, ал. 4 от ЗОС възлага на Кмета на Община Червен бряг
да издаде Заповед и подпише Договор за учредяване на възмездно, безсрочно
отстъпено право на строеж за изграждане на ПРИСТРОЙКА ЗА ОФИС ОТ 46 кв. м.
към съществуваща собствена на лицето сграда СНЕК-БАР с идентификатор
80501.805.259.16.1, в сграда № 16, разположена върху част от поземлен имот – частна
общинска собственост, парцел ІХ, кв. 70 с идентификатор 80501.805.259 по КК и КР на
град Червен бряг, актуван с АОС № 1254/30.01.2004 г., целия с площ от 12400 кв. м., а
по скица на СГКК с площ от 11419 кв. м.
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ
СЪВЕТ – ЧЕРВЕН БРЯГ:
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ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЧЕРВЕН БРЯГ
Препис-извлечение от протокол № 22
от заседание на Общински съвет –
Червен бряг, проведено на 28.06.2021 г.
Относно: Точка: Двадесет и пета.
Предложение относно вътрешнокомпенсаторни промени по бюджета на община
Червен бряг за 2021 година
Общински съвет Червен бряг с поименно гласуване с 21 гласа ЗА, 1 против и
3 въздържали се от общо 25 гласували общински съветници при общ брой 29 на
съветниците в Общинския съвет, прие
РЕШЕНИЕ
№ 417
Общински съвет Червен бряг на основание чл. 21, ал.1,т.6 от ЗМСМА чл. 124,
ал. 2 и ал. 3 от ЗПФ и чл. 41, ал. 2 и ал.3 от Наредбата за условията и реда за съставяне
на тригодишна прогноза за местни дейности и за съставяне, приемане, изпълнение и
отчитане на бюджета на община Червен бряг, представеното от Кмета на общината в
Общински съвет с вх. № 07-01-173/25.06.2021 г. предложение относно
вътрешнокомпенсаторни промени по бюджета на община Червен бряг за 2021 година,
Р Е Ш И:
І. Променя плана на разходите по бюджета на гр. Червен бряг
както следва:
1. МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ
1.1.Ф-я “Соц. осигур., подпомагане и грижи”
било
става
Дейност 524 “Дом. соц. патронаж”
§1030 „Текущ ремонт“
75 633 61 133
1.2.Ф-я “Соц. осигур., подпомагане и грижи”
било
става
Дейност 532 “Програми за временна заетост”
§5204 „Придобиване на транспортни средства“
0
14 500

за 2021г.,
разлика
- 14 500
разлика
+ 14 500

ІІ. Приема програма за капиталовите разходи на Община Червен бряг за
2021г., съгласно направените промени по Приложение № 1 в размер на
5 659 460 лв. в това число:
1.От целева субсидия за капиталови разходи – 517 700 лв.
2.От собствени средства и трансфер 2021г. – 257 563 лв.
3.Остатък целеви трансфер 2020г. – 479 332 лв.
4. Остатък средства по ПМС от 2020г. – 4 404 865 лв.
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ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЧЕРВЕН БРЯГ
Препис-извлечение от протокол № 22
от заседание на Общински съвет –
Червен бряг, проведено на 28.06.2021 г.
Относно: Точка: Двадесет и шеста.
Предложение относно създаване на Съвет по въпросите на социалните услуги в
Община Червен бряг, съгласно чл.27, ал.1 и ал.3 от Закон за социалните услуги
Общински съвет Червен бряг с явно гласуване с 24 гласа ЗА, без против и 1
въздържал се от общо 25 гласували общински съветници при общ брой 29 на
съветниците в Общинския съвет, прие
РЕШЕНИЕ
№ 418
Общински съвет Червен бряг на основание чл.27 ал.3 от Закона за социалните
услуги, представеното от Кмета на общината в Общински съвет с вх. № 07-01174/25.06.2021 г. предложение относно създаване на Съвет по въпросите на
социалните услуги в Община Червен бряг, съгласно чл.27, ал.1 и ал.3 от Закон за
социалните услуги, устни предложения от общински съветници Петя Митрашкова и
Петър Петров в Съвета по въпросите на социалните услуги в Община Червен бряг да
се включи Председателят на Съюза на инвалидите и общинските съветници да станат 3,
като двама са представители на комисията по социална политика, трудова заетост и
етнодемографски въпроси
и 1 от комисията по Образование, култура и
вероизповедания,
Р Е Ш И:
1. Създава Съвет по въпросите на социалните услуги в Община Червен бряг и
определя неговия състав, както следва:
Председател: Десислава Белчева – Началник на отдел ХД в общинска администрация
Червен бряг“;
Секретар: Цветелина Атанасова – Управител на ДЦДМУ – гр. Червен бряг;
Членове:
1. Представител на Дирекция „Социално подпомагане“ – гр. Червен бряг;
2. Представител на Дирекция „Бюро по труда“ – гр. Червен бряг;
3. Представител на РУ – гр. Червен бряг;
4. Представител на ЦСМП – гр. Червен бряг;
5. Ръководител на ЦОП – гр. Червен бряг;
6. Лидия Йотова – старши експерт в отдел ХД на общинска администрация Червен
бряг“;
7. Председател на териториална организация на Съюза на слепите – гр. Червен бряг;
8. Председател на териториална организация на Съюза на инвалидите – гр. Червен бряг;
9. Общински съветник –представител на комисията по „Социална политика, трудова
заетост и етнодемграфски въпроси“ при Общински съвет – Червен бряг;
10. Общински съветник -представител на комисията по „Социална политика, трудова
заетост и етнодемграфски въпроси“ при Общински съвет – Червен бряг;
11. Общински съветник - представител на комисията по „Образование, култура и
вероизповедания“

С явно гласуване с 27 гласа ЗА, без против и 1 въздържал се от общо 28
гласували общински съветници при общ брой 29 на съветниците в Общинския съвет
определя поименно общинските съветници за участие в Съвета по въпросите на
социалните услуги в Община Червен бряг, както следва:
Общински съветник Петя Веселинова Митрашкова – председател на комисията по
„Социална политика, трудова заетост и етнодемграфски въпроси“ при Общински съвет
– Червен бряг;
Общински съветник Полина Георгиева Дамянова – член на комисията по „Социална
политика, трудова заетост и етнодемграфски въпроси“ при Общински съвет – Червен
бряг;
Общински съветник Ганка Нинова Василева – председател на комисията по
„Образование, култура и вероизповедания“
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