ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЧЕРВЕН БРЯГ
Препис-извлечение от протокол № 26
от заседание на Общински съвет –
Червен бряг, проведено на 28.09.2021 г.
Относно: Точка: Първа.
Отчет на Общинските търговски дружества за шестмесечието на 2021 година:
„Медицински център Червен бряг“ ЕООД
„Хърхов“ ЕООД
Общински съвет Червен бряг прие
РЕШЕНИЕ
№ 441
Общински съвет Червен бряг на основание чл.21, 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 внесените от управителя на
«Медицински център» ЕООД и прокуриста на „Хърхов“ ЕООД с вх. № 038-0114/08.09.2021 г. отчети за дейността на дружествата за шестмесечието на 2021
година, предложение от Комисията по финансово стопанска политика и бюджет от
заедание, проведено на 15.09.2021 г. и предложение от Комисията по здравеопазване,
младежта и спорта от заседание, проведено на 13.09.2021 г.,
Р Е Ш И:
І. За „Медицински център Червен бряг “ ЕООД:
Приема отчета за дейността на„Медицински център Червен бряг“ ЕООД, гр.
Червен бряг за шестмесечието на 2021 година.(ОПР, баланс, справки), съгласно
приложенията.
ІІ.За „Хърхов Червен бряг“ ЕООД
Приема отчета за дейността на „Хърхов“ ЕООД , гр. Червен бряг за
шестмесечието на 2021 година.(ОПР, баланс, справки), съгласно приложенията.
По т.І решението е прието с поименно гласуване с 28 гласа ЗА, без против и без
въздържали се от общо 28 гласували общински съветници при общ брой 29 на
съветниците в Общинския съвет
По т.ІІ решението е прието с поименно гласуване с 20 гласа ЗА, 1 против и 5
въздържали 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 № 26
от заседание на Общински съвет –
Червен бряг, проведено на 28.09.2021 г.
Относно: Точка: Втора.
Информация за текущото изпълнение на бюджета на Община Червен бряг за
полугодието на 2021г.
Общински съвет Червен бряг с поименно гласуване с 24 гласа ЗА, 1 против и
2 въздържали се от общо 27 гласували общински съветници при общ брой 29 на
съветниците в Общинския съвет, прие
РЕШЕНИЕ
№ 442
Общински съвет Червен бряг на основание чл. 137, ал. 2 от Закона за
публичните финанси и чл. 49, ал.2 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, представената от Кмета на общината в
Общински съвет с вх. № 07-01-228/09.09.2021 г. информация за текущото изпълнение
на бюджета на Община Червен бряг за полугодието на 2021г., предложения от всички
комисии от заседания, проведени на 13, 14 и 15 септември 2021 г.,
Р Е Ш И:
Приема информация за текущото изпълнение на бюджета на Община Червен
бряг за полугодието на 2021 г., съгласно приложението.

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

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЧЕРВЕН БРЯГ
Препис-извлечение от протокол № 26
от заседание на Общински съвет –
Червен бряг, проведено на 28.09.2021 г.
Относно: Точка: Трета.
Предложение относно Вътрешно компенсаторни промени по бюджета и
актуализация на капиталовата програма на община Червен бряг за 2021г.
Общински съвет Червен бряг с поименно гласуване с 18 гласа ЗА, 4 против и
6 въздържали се от общо 28 гласували общински съветници при общ брой 29 на
съветниците в Общинския съвет, прие
РЕШЕНИЕ
№ 443
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. № 07-01-226/09.09.2021 г. предложение относно Вътрешно
компенсаторни промени по бюджета и актуализация на капиталовата програма на
община Червен бряг за 2021г.; Предложения от всички комисии от заседания,
проведени на 13, 14 и 15 септември 2021 г.,
Р Е Ш И:
І. Променя плана на разходите по бюджета на гр. Червен бряг за 2021г.,
както следва:
МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ
1. Функция “Общи държавни служби”
било става разлика
а/Дейност 122 “Общинска администрация”
- § 1015 „Материали”
55018 51618
-3400
- §5100 „Основен ремонт на ДМА”
0
23714 +23714
- § 5204 „Придобиване на транспортни средства”
0
3400
+3400
2. Функция “Здравеопазване”
а/Дейност 469 “Др. д-сти по здравеопазването”
-§5100 „ОР на ДМА“
3. Функция “ЖС, БКС и ООС”
а/Дейност 603 “Водоснабдяване и канализация”
-§5100 „Основен ремонт на ДМА”

било става

разлика

71823 81124

+9301

било става

разлика

331640 301640

-30000

-

б/Дейност 604 “Осветление на улици и площади”
§ 5206 „Изграждане на инфраструктурни обекти”

-

в/Дейност 606 “Изграж., р-нт и поддърж. на ул. мрежа”
§1030 „Текущ ремонт
417410 448617 +31207

0

30000

+30000

-

г/Дейност 619 “Др. д-сти по ЖС, благоустр. и РР”
§ 1015 „Материали”
§ 5203 „Прид. на др. оборуд., машини, съоръжения ”

4. Функция “Разходи некласифицирани в др. функции”
а/Дейност 998 “Резерв”
- § 0098 „Резерв за непредвидени и
неотложни разходи”

12000 11607
6000 6393
било става

-393
+393
разлика

206200 141978 -64222

ІІ. Променя плана на разходите по бюджета на Детска
детство“ гр. Червен бряг за 2021г., както следва:
ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ
1.Функция “Здравеопазвоне”
било
а/Дейност 431 “Дет. ясли, дет. кухни, и ясл. група в ДГ”
- § 1015 „Материали”
0
- § 5201 „Придобиване на компютри и хардуер”
1000
- § 5203 „Прид. на др. оборуд., машини, съоръжения ”
2982
- § 5205 „Придобиване на стопански инвентар”
6222

ясла „Щастливо
става разлика
3096
732
4858
1518

+3096
-268
+1876
-4704

ІІІ. Приема програма за капиталовите разходи на Община Червен бряг за
2021г., съгласно направените промени по Приложение № 1 в размер на
5 693 172 лв. в това число:
1.От целева субсидия за капиталови разходи – 517 700 лв.
2.От собствени средства и трансфер 2021г. – 291 275 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 № 26
от заседание на Общински съвет –
Червен бряг, проведено на 28.09.2021 г.
Относно: Точка: Четвърта.
Предложение относно одобряване на избрана кредитна/финансова институция по
чл.19 от ЗОД и проектодоговор
Общински съвет Червен бряг с поименно гласуване с 15 гласа ЗА, 2 против и
6 въздържали се от общо 23 гласували общински съветници при общ брой 29 на
съветниците в Общинския съвет, прие
РЕШЕНИЕ
№ 444
Общински съвет Червен бряг на основание представеното от Кмета на общината
в Общински съвет с вх. № 07-01-227/09.09.2021 г. предложение относно одобряване на
избрана кредитна/финансова институция по чл.19 от ЗОД и проектодоговор, протокол
от 01.09.2021г. и във връзка с чл.10, ал.2 от одобрена Процедурата за избор на
кредитна/финансова институция за поемане от Община Червен бряг на дългосрочен
дълг, предложения от всички комисии от заседания, проведени на 13, 14 и 15
септември 2021 г.,
Р Е Ш И:
1. Одобрява „Търговска банка Д“ АД — гр. София, която да осигури
необходимото финансиране;
2. Утвърждава проектодоговор с „Търговска банка Д“ АД — гр. София, съгласно
приложението.
3. Възлага на Кмета да сключи договор за кредит с „Търговска банка Д“ АД —
гр.София.

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

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЧЕРВЕН БРЯГ
Препис-извлечение от протокол № 26
от заседание на Общински съвет –
Червен бряг, проведено на 28.09.2021 г.
Относно: Точка: Пета.
Информация относно изготвени, внесени, одобрени и в процес на изпълнение
проекти на Община Червен бряг.
Общински съвет Червен бряг с явно гласуване с 21 гласа ЗА, 3 против и 2
въздържали се от общо 26 гласували общински съветници при общ брой 29 на
съветниците в Общинския съвет, прие
РЕШЕНИЕ
№ 445
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. № 07-01-218/09.09.2021 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 13, 14 и 15 септември
2021 г.,
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 № 26
от заседание на Общински съвет –
Червен бряг, проведено на 28.09.2021 г.
Относно: Точка: Шеста.
Предложение относно приемане на Стратегия за развитие на предучилищното и
училищното образование в община Червен бряг (2021 – 2025 г.) и План за
реализиране на Стратегията за развитие на предучилищното и
училищното образование в община Червен бряг през 2021 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
РЕШЕНИЕ
№ 446
Общински съвет Червен бряг на основание представеното от Кмета на общината
в Общински съвет с вх. № 07-01-219/09.09.2021 г. предложение относно приемане на
Стратегия за развитие на предучилищното и училищното образование в община
Червен бряг (2021 – 2025 г.) и План за реализиране на Стратегията за развитие на
предучилищното и училищното образование в община Червен бряг през 2021 г.;
Предложения от всички комисии от заседания, проведени на 13, 14 и 15 септември
2021 г.,
Р Е Ш И:
Приема Стратегия за развитие на предучилищното и училищното образование в
община Червен бряг (2021 – 2025 г.) и План за реализиране на Стратегията за развитие
на предучилищното и училищното образование в община Червен бряг през 2021 г.

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

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЧЕРВЕН БРЯГ
Препис-извлечение от протокол № 26
от заседание на Общински съвет –
Червен бряг, проведено на 28.09.2021 г.
Относно: Точка: Седма.
Информация относно състояние на училищната мрежа и тенденции в развитието
й през учебната 2021/2022 година. Обхванати деца и ученици в детски градини и
училища. Готовност на учебните и детските заведения на територията на
общината за учебната 2021/2022 г. Състояние на здравеопазването в училищата и
детските градини.
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
№ 447
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. № 07-01-217/09.09.2021 г. информация относно
състояние на училищната мрежа и тенденции в развитието й през учебната 2021/2022
година. Обхванати деца и ученици в детски градини и училища. Готовност на учебните
и детските заведения на територията на общината за учебната 2021/2022 г. Състояние
на здравеопазването в училищата и детските градини; Предложение от Комисията по
образование, култура и вероизповедания от заседание, проведено на 14.09.2021 г.,
Р Е Ш И:
1.Приема информация относно състояние на училищната мрежа и тенденции в
развитието й през учебната 2021/2022 година. Обхванати деца и ученици в детски
градини и училища. Готовност на учебните и детските заведения на територията на
общината за учебната 2021/2022 г. Състояние на здравеопазването в училищата и
детските градини, съгласно приложението.

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

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЧЕРВЕН БРЯГ
Препис-извлечение от протокол № 26
от заседание на Общински съвет –
Червен бряг, проведено на 28.09.2021 г.
Относно: Точка: Осма.
Предложение относно съществуването на паралелки под минималния брой
ученици за учебната 2021/2022 г. в училищата на територията на община Червен
бряг
Общински съвет Червен бряг с поименно гласуване с 26 гласа ЗА, 2 против и
без въздържали се от общо 28 гласували общински съветници при общ брой 29 на
съветниците в Общинския съвет, прие
РЕШЕНИЕ
№ 448
Общински съвет Червен бряг на основание чл. 68, ал. 1, т. 2, 3, 5 и чл. 69, ал.1, ал.2
и ал. 3 от Наредбата за финансиране на институциите в системата на предучилищното и
училищното образование, представеното от Кмета на общината в Общински съвет с вх.
№ 07-01-216/09.09.2021 г. предложение относно съществуването на паралелки под
минималния брой ученици за учебната 2021/2022 г. в училищата на територията на
община Червен бряг, предложение от Комисията по образование, култура и
вероизповедания от заседание, проведено на 14.09.2021 г. и дпълнително внесено от
кмета на Общината предложение вх.№ 07-01-216(1)/27.09.2021 г.
Р Е Ш И:
1. Разрешава съществуването на паралелки под минималния брой ученици за
учебната 2021/2022 г., на основание чл.68, ал.1, т.2, 3 и 5 и чл.69, ал.1, ал.2 и ал.3
от Наредбата за финансиране на институциите в системата на предучилищното и
училищно образование в следните училища:

Училище

СУ „Д-р
Петър Берон”
гр. Червен
бряг
СУ „Хр.
Смирненски”
гр. Койнаре

Съгласно чл. 69, ал. 1, 2 и 3

Съгласно чл. 68, ал. 1, т. 2 и т. 3

Брой
ученици в
паралелки в
начален eтап
под определения
минимум

Брой
ученици в
паралелки
в
прогимназиален
етап под
определения
минимум

-

-

1а кл. – 13 уч.
1б кл. – 13 уч.
2б кл. – 15 уч.

7а кл. – 17 уч.
7б кл. – 15 уч.

Брой
ученици в
паралелки
в гимназиален
етап
под определения
минимум

Брой
ученици в
паралелки в
начален eтап
под
определения
минимум

Брой
ученици в
паралелки
в
прогимназиален
етап под
определения
минимум

11б кл. – 12 уч.

-

-

-

-

-

ПГХТ „Юрий
Гагарин“
гр. Червен
бряг

-

-

8 а кл. – 13 уч.
10а кл. – 17 уч.

ОбУ „Отец
Паисий“
с. Радомирци

1 кл. – 11 уч.
4 кл. – 13 уч.

5 кл. – 12 уч.
6 кл. – 17 уч.
7 кл. – 12 уч.

10 кл. – 16 уч.

-

7б кл. – 16 уч.
7в кл. – 14 уч.

-

-

-

5 кл. - 12 уч.
6 кл. – 16 уч.
7 кл. – 12 уч.

-

-

-

-

2 кл. – 9 уч.

5 кл. - 8 уч.
7 кл. – 9 уч.

-

-

7 кл. - 9 уч.

-

2 кл. – 9 уч.

-

ОУ „Христо
Смирненски“
гр. Червен
бряг
ОУ
"Алеко
Константинов
гр. Червен
бряг
ОУ "Христо
Ботев"
с. Рупци
ОУ "Христо
Ботев"
с. Глава
ОУ „Христо
Ботев”
с. Чомаковци

1 и 3 кл.
/ слята/ – 13
уч.
4 кл. – 11 уч.
1 кл. – 11 уч.
3 кл. – 11 уч.
4 кл. – 11 уч.

-

3 кл. – 8 уч.

-

6 кл. – 12 уч.

1 кл. – 11 уч.
3 кл. – 12 уч.

5 и 6 кл.
/слята/ – 13 уч.

1 кл. – 11 уч.
3 кл. – 14 уч.
4 кл. – 10 уч.

5 кл. - 10 уч.
7 кл. - 12 уч.

-

2. Необходимите средства за обезпечаване на учебния процес извън
определените по стандарти за съответната дейност (дофинансиране), да бъдат
осигурени в Бюджет 2022 г., съобразно разпоредбите на чл.68, ал.4, т.2 и ал.6, т.2 от
Наредбата за финансиране на институциите в системата на предучилищното и
училищно образование.

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

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЧЕРВЕН БРЯГ
Препис-извлечение от протокол № 26
от заседание на Общински съвет –
Червен бряг, проведено на 28.09.2021 г.
Относно: Точка: Девета.
Информация относно дейността на Експертен съвет по устройство на територията
в период от 01.09.2020 год. до 01.09.2021 год.
Общински съвет Червен бряг с явно гласуване с 24 гласа ЗА, без против и 3
въздържали се от общо 27 гласували общински съветници при общ брой 29 на
съветниците в Общинския съвет, прие
РЕШЕНИЕ
№ 449
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. № 07-01-213/07.09.2021 г. информация относно
дейността на Експертен съвет по устройство на територията в период от 01.09.2020 год.
до 01.09.2021 год., предложение от Комисията по устройство на територията,
благоустрояване, комунални дейности и екология от заседание, проведено на
13.09.2021 г.,
Р Е Ш И:
1.Приема информация относно дейността на Експертен съвет по устройство на
територията в период от 01.09.2020 год. до 01.09.2021 год., съгласно приложението.
2.Възлага на Кмета на община Червен бряг да предприеме необходимите
действия относно ревизия
на ПУП по отношение на виждания за улици и
нереализирани публични обществени мероприятия на територията на община Червен
бряг.

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

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЧЕРВЕН БРЯГ
Препис-извлечение от протокол № 26
от заседание на Общински съвет –
Червен бряг, проведено на 28.09.2021 г.
Относно: Точка: Десета.
Информация относно изпълнение и задълженията на Общинска администрация
по осъществяване на цялостен контрол върху законосъобразността на
извършващото се строителство, за строежи от четвърта до шеста категория, в
съответствие с правомощията, вменени по чл.223 от ЗУТ на Кмета и на
служителите за контрол по строителството в периода от 01.09.2020 г. до
01.09.2021г.
Общински съвет Червен бряг с явно гласуване с 23 гласа ЗА, 1 против и 3
въздържали се от общо 27 гласували общински съветници при общ брой 29 на
съветниците в Общинския съвет, прие
РЕШЕНИЕ
№ 450
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. № 07-01-214/07.09.2021 г. информация относно
изпълнение и задълженията на Общинска администрация по осъществяване на
цялостен контрол върху законосъобразността на извършващото се строителство, за
строежи от четвърта до шеста категория, в съответствие с правомощията, вменени по
чл.223 от ЗУТ на Кмета и на служителите за контрол по строителството в периода от
01.09.2020 г. до 01.09.2021 г., предложение от Комисията по устройство на
територията, благоустрояване, комунални дейности и екология от заседание, проведено
на 13.09.2021 г.,
Р Е Ш И:
Приема информация относно изпълнение и задълженията на Общинска
администрация по осъществяване на цялостен контрол върху законосъобразността на
извършващото се строителство, за строежи от четвърта до шеста категория, в
съответствие с правомощията, вменени по чл.223 от ЗУТ на Кмета и на служителите за
контрол по строителството в периода от 01.09.2020 г. до 01.09.2021 г., съгласно
приложението.

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

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЧЕРВЕН БРЯГ
Препис-извлечение от протокол № 26
от заседание на Общински съвет –
Червен бряг, проведено на 28.09.2021 г.
Относно: Точка: Единадесета.
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
№ 451
Общински съвет Червен бряг във връзка с внесени молби и становища от Кмета
на общината с вх. № 07-01-220/09.09.2021г. 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 13.09.2021 г. ,
Р Е Ш И:
1.Да се отпусне финансова помощ в размер на 200 лв. на Б.. Й.. Д… 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 В.. Т.. Н.. от гр.Червен бряг , ул.„..,
поради липса на основание по раздел III, чл.5,ал.2,т.4 от Критериите за отпускане на
еднократна финансова помощ.
3. Да не се отпуска финансова помощ на Г.. Н. Н.. от гр.Червен бряг, ул. „.., на
основание по раздел III,чл.5,ал.2,т.4 от Критериите за отпускане на еднократна
финансова помощ.
4. Да се отпусне финансова помощ в размер на 2000лв. на Н.. П. Т.. от гр.Червен
бряг, ул. „.., на основание по раздел III,чл.3,т.2 от Критериите за отпускане на
еднократна финансова помощ.
5. Да се отпусне финансова помощ в размер на 300лв. на Ц. Х. П. от с.Телиш, ул.
„.. ,на основание по раздел III, чл.3,т.2 от Критериите за отпускане на еднократна
финансова помощ.
6. Да се отпусне финансова помощ в размер на 200лв. на В. Д. Б. от гр.Червен
бряг, ул. „.., на основание по раздел III,чл.3,т.2 от Критериите за отпускане на
еднократна финансова помощ.
7.Да не се отпуска финансова помощ на П. П. Л.а от гр.Червен бряг, ул.„..,
поради липса на основание по раздел III от Критериите за отпускане на еднократна
финансова помощ.
8. Да се отпусне финансова помощ в размер на 200лв. на Б.. А.. Д.. от
гр.Червен бряг, ул. „… .
9.Да се отпусне финансова помощ в размер на 200лв. на Г.. А.. Г.. от с.Глава,
ул.„.., на основание по раздел III, чл.3,т.1 от Критериите за отпускане на еднократна
финансова помощ.

10. Да се отпусне финансова помощ в размер на 200лв. С. Д. П. от гр.Койнаре,
ул. „.., на основание по раздел III,чл.3,т.2 от Критериите за отпускане на еднократна
финансова помощ.
11.Да не се отпуска финансова помощ на А.. Р. Б. от гр.Койнаре, ул.“.., поради
липса на основание по раздел III от Критериите за отпускане на еднократна финансова
помощ.
12.Да се отпусне финансова помощ в размер на 300лв. на П.. Х. Д.. от гр.Червен
бряг , ул.„.., на основание по раздел IV, чл.6,ал.1 от Критериите за отпускане на
еднократна финансова помощ.
13. Да се отпусне финансова помощ в размер на 500лв. на Д. Т. В. от
гр.Койнаре, ул. „.., на основание по раздел IV,чл.6,ал.1 от Критериите за отпускане на
еднократна финансова помощ.
14. Да се отпусне финансова помощ в размер на 200лв. на В. Л. С. от гр.Червен
бряг, ул. „.., на основание по раздел III,чл.3,т.2 от Критериите за отпускане на
еднократна финансова помощ.
15. Да не се отпуска финансова помощ на Е.. Д.. Б. от с.Горник, ул. .. ,поради
липса на основание по раздел III, чл.5,ал.2 от Критериите за отпускане на еднократна
финансова помощ.
16. Да се отпусне финансова помощ в размер на 300лв. на В. М. Ц.от гр.Червен
бряг, ул. „.., на основание по раздел III,чл.3,т.1 от Критериите за отпускане на
еднократна финансова помощ.
17.Да се отпусне финансова помощ в размер на 300лв. на П..Н. Н. от с.Реселец,
ул.„.., на основание по раздел III, чл.3 ,т.1 от Критериите за отпускане на еднократна
финансова помощ.
18. Да не се отпуснка финансова помощ на И.. Т. К. от гр.Койнаре, ул. „. ,
поради липса на основание по раздел III от Критериите за отпускане на еднократна
финансова помощ.
19.Да се отпусне финансова помощ в размер на 200лв. на И. А. Т. от гр.Червен
бряг, ул.„-, на основание по раздел III, чл.3,т.2 от Критериите за отпускане на
еднократна финансова помощ.
20. Да не се отпуска финансова помощ на М. Д. П. от гр.Червен бряг, ул. „..
,поради липса на основание по раздел III,ал.2,чл.5,т.4 и т.8 от Критериите за отпускане
на еднократна финансова помощ.
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ
СЪВЕТ – ЧЕРВЕН БРЯГ:
/Петьо Костов/

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЧЕРВЕН БРЯГ
Препис-извлечение от протокол № 26
от заседание на Общински съвет –
Червен бряг, проведено на 28.09.2021 г.
Относно: Точка: Дванадесета.
Предложение относно определяне на максималния брой на таксиметровите
автомобили извършващи дейност на територията на община Червен бряг,
определяне на минимални и максимални цени за таксиметрови превоз на
пътници за един километър пробег за 2022 г.
Общински съвет Червен бряг с поименно гласуване с 26 гласа ЗА, 1 против и
1 въздържал се от общо 28 гласували общински съветници при общ брой 29 на
съветниците в Общинския съвет, прие
РЕШЕНИЕ
№ 452
Общински съвет Червен бряг на основание чл. 24а, ал.10, ал. 11 и ал. 12 от Закона
за автомобилните превози, представеното от Кмета на общината в Общински съвет с
вх. № 07-01-221/09.09.2021 г. предложение относно определяне на максималния брой
на таксиметровите автомобили извършващи дейност на територията на община Червен
бряг, определяне на минимални и максимални цени за таксиметрови превоз на
пътници за един километър пробег за 2022 г.; Предложение от Комисията по
Транспорт, законност, обществен ред, сигурност и граждански права от заседание,
проведено на 13.09.2021 г. и предложение от Комисията по финансово стопанска
политика и бюджет от заседание, проведено на 15.09.2021 г.
Р Е Ш И:
1.Определя броя на таксиметровите автомобили, осъществяващи дейност на
територията на Община Червен бряг – 50 броя, с местостоянки както следва:
- Пазара – 8 парко места;
- Гр. Койнаре – 5 парко места;
- Районна болница – 12 парко места;
- ЖП гара – 25 парко места;
Условията и реда за разпределяне на таксиметровите автомобили между
превозвачите са приети с решение № 228/29.10.2020 г. на Общински съвет – Червен
бряг.
2.Определя минимални и максимални цени за един километър пробег на територията на
Община Червен бряг, както следва:
2.1. Минимална цена за таксиметров превоз на пътници за един километър пробег:
- дневна тарифа – 0,70 лв.
- нощна тарифа – 0,80 лв.
2.2. Максимална цена за таксиметров превоз на пътници за един километър пробег:
- дневна тарифа – 0,90 лв.
- нощна тарифа – 1,00 лв.

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

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЧЕРВЕН БРЯГ
Препис-извлечение от протокол № 26
от заседание на Общински съвет –
Червен бряг, проведено на 28.09.2021 г.
Относно: Точка: Тринадесета.
Предложение относно изтичащи договори за отдаване под наем на помещения,
предназначени за услуги - помещения в с. Глава и с. Бресте.
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
№ 453
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. № 07-01-222/09.09.2021 г. предложение относно изтичащи
договори за отдаване под наем на помещения, предназначени за услуги - помещения в
с. Глава и с. Бресте; Предложение от Комисията по Общинска собственост, земеделие,
гори и водно стопанство от заседание, проведено на 15.09.2021 г.,
Р Е Ш И:
І. Да се проведат публични търгове с тайно наддаване, съгласно раздел I и II от
НРПУРОИ за отдаване под наем на общински недвижими имоти, представляващи
помещения, както следва:
1. Помещение, предназначено за услуги с площ 9,00 кв.м., находящо се в парц.
XI 178, квартал 14 по плана на с. Глава.
Определя начална тръжна месечна цена не по-ниска от 37,80 /тридесет и седем
лева и осемдесет стотинки/ лева на месец без ДДС, и депозит за участие в размер на
76,00 /седемдесет и шест/ лева, съгласно Приложение № 6 към Раздел X, т. IV от
Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на
територията на Община Червен бряг.
2. Помещение, предназначено за услуги с площ 6,00 кв.м., находящо се в парц.
V-184, квартал 21 по плана на с. Бресте.
Определя начална тръжна месечна цена не по-ниска от 25,20 /двадесет и пет лева
и двадесет стотинки/ лева на месец без ДДС, и депозит за участие в размер на 51,00
/петдесет и един/ лева, съгласно Приложение № 6 към Раздел X, т. IV от Наредба за
определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията
на Община Червен бряг.
II. Утвърждава комисия за организация, подготовка и провеждане на процедура
в състав от 7 /седем/ члена, от които 3 /трима/ общински съветника, правоспособен
юрист, 2 /двама/ представители на Общинска администрация и Кмет на съответното
населено място.
Определя резервни членове: 1 /един/ общински съветник, 1 /един/ юрист и 1
/един общински съветник на мястото на кмета на населеното място.

ІII. Възлага на Кмета на Община Червен бряг цялостната организация по
подготовката и провеждането на процедурите по отдаване под наем и сключване на
договори със спечелилите участници.
ІV. В изпълнение на т. ІІ с 25 гласа ЗА, 1 против и без въздържали се от общо
26 гласували общински съветници при общ брой 29 на съветниците в Общинския съвет,
определя за участие в комисията общинските съветници Красимир Митков Ангелов,
Николай Георгиев Мишовски и Атанас Цветанов Атанасов , за резервен член Тодор
Иванов Тодоров и Петко Ивайлов Петков за резервен на мястото на кмета на
населеното място.
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ
СЪВЕТ – ЧЕРВЕН БРЯГ:
/Петьо Костов/

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЧЕРВЕН БРЯГ
Препис-извлечение от протокол № 26
от заседание на Общински съвет –
Червен бряг, проведено на 28.09.2021 г.
Относно: Точка: Четиринадесета.
Предложение относно молба с вх. рег. № 14-00-56/12.07.2021 г. и писмо с вх. рег. №
14-00-66/07.09.2021 г.на Централна коперативна банка АД, клон Плевен,
представителство гр. Червен бряг за освобождаване от заплащане на наем срок от
два месеца.
Общински съвет Червен бряг с поименно гласуване с 21 гласа ЗА, 2 против и
2 въздържали се от общо 25 гласували общински съветници при общ брой 29 на
съветниците в Общинския съвет, прие
РЕШЕНИЕ
№ 454
Общински съвет Червен бряг на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и
представеното от Кмета на общината в Общински съвет с вх. № 07-01-223/09.09.2021 г.
предложение относно молба с вх. рег. № 14-00-56/12.07.2021 г. и писмо с вх. рег. № 1400-66/07.09.2021 г.на
Централна коперативна банка
АД, клон Плевен,
представителство гр. Червен бряг за освобождаване от заплащане на наем срок от два
месеца, Предложения Комисията по Общинска собственост, земеделие, гори и водно
стопанство и Комисията по финансово стопанска политика и бюджет от заседания,
проведени на 15.09.2021 г.,
Р Е Ш И:
1. Дава съгласие „Централна Кооперативна Банка“ АД, ЕИК 881447150 със
седалище и адрес на управление: град София, бул. “Цариградско шосе“ № 87, наемател
по Договор за наем от 11.02.2021 г. с рег. № 98-00-33/15.02.2021 г. на обект /магазин
блок „Слънце“ със застроена площ от 127, 30 кв., находящ се в УПИ І, кв. 59 по плана
на град Червен бряг, във връзка с извършения ремонт на представителството на банката
в град Червен бряг да бъде освободена от заплащане на наем за срок от два месеца на
стойност 2642.40 лв. /две хиляди шестотин четиридесет и два лева и четиридесет
стотинки/.
2. Възлага на Кмета на Община Червен бряг да извърши всички фактически и
правни действия, свързани с освобождаването на Банката от заплащането на дължимия
съгласно договора наем за срок от два месеца на стойност 2642.40 лв. /две хиляди
шестотин четиридесет и два лева и четиридесет стотинки/.
3. Освобождаването от дължимия наем за срок от два месеца да бъде отразено в
автоматизирана система Акстър Наеми.

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

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЧЕРВЕН БРЯГ
Препис-извлечение от протокол № 26
от заседание на Общински съвет –
Червен бряг, проведено на 28.09.2021 г.
Относно: Точка: Петнадесета.
Предложение относно отдаване под наем на общински недвижими имотиплощадки за поставяне на преместваеми търговски обекти, съгласно
утвърдена схема по чл.56 от ЗУТ.
На основание резултатите от проведените гласувания, Общински съвет Червен
бряг с поименно гласуване с 25 гласа ЗА, без против и 1 въздържал се от общо 26
гласували общински съветници при общ брой 29 на съветниците в Общинския съвет,
прие
РЕШЕНИЕ
№ 455
Общински съвет Червен бряг на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и във
връзка с чл. 56 ал.1, т. 2 и ал. 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. № 07-01224/09.09.2021 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 15.09.2021 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 № 4 за поставяне на павилион за продажба на закуски с площ
18.00 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 № 7 за поставяне на павилион за обществено хранене/кафеаперитив с площ 16,50 кв.м. находяща се в кв. 71, парцел І по плана на гр. Койнаре за
срок от 5 /пет/ години.
Определя начална тръжна месечна наемна цена не по - ниска от 66,00 /шестдесет
и шест/ лева без ДДС, и депозит за участие 132,00 /сто тридесет и два лева/.
Началните тръжни цени за площадките са определени съгласно Приложение №
6 към Раздел X, 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, 1 /един/ юрист и 1
/един общински съветник на мястото на населеното място.
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 явно гласуване с 26 гласа ЗА, без против и без
въздържали се от общо 26 гласували общински съветници при общ брой 29 на
съветниците в Общинския съвет, определя за участие в комисията общинските
съветници Красимир Митков Ангелов, Николай Георгиев Мишовски и Атанас
Цветанов Атанасов , за резервен член Тодор Иванов Тодоров и Петко Ивайлов Петков
за резервен на мястото на кмета на населеното място.

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

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЧЕРВЕН БРЯГ
Препис-извлечение от протокол № 26
от заседание на Общински съвет –
Червен бряг, проведено на 28.09.2021 г.
Относно: Точка: Шестнадесета.
Предложение относно отдаване под наем на общински недвижим имот,
представляващ заведение за обществено хранене № 9 с площ 53,50 кв.м. за срок от
5/пет/ години, находящ се на територията на Общински пазар гр. Червен бряг.
Общински съвет Червен бряг с поименно гласуване с 26 гласа ЗА, 1 против и
без въздържали се от общо 27 гласували общински съветници при общ брой 29 на
съветниците в Общинския съвет, прие
РЕШЕНИЕ
№ 456
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. № 07-01-225/09.09.2021 г.предложение относно отдаване под
наем на общински недвижим имот, представляващ заведение за обществено хранене №
9 с площ 53,50 кв.м. за срок от 5/пет/ 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 15.09.2021 г.,
Р Е Ш И:
I. 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, заведение за обществено
хранене № 9 с площ 53.50 /петдесет и три кв.м. и петдесет кв.см/ кв. м. за срок от 5/пет/
години.
Определя начална тръжна месечна цена не по-ниска от 535,00 /петстотин
тридесет и пет/ лева на месец без ДДС и депозит за участие 1070,00 /хиляда и
седемдесет/ 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
ІI. Утвърждава комисия за организация, подготовка и провеждане на процедура
в състав от 6 /шест/ членове, от които 3/трима/ общински съветника, правоспособен
юрист, 2 /двама/ представители на Общинска администрация, определени от Кмета на
Общината.
Определя резервни членове: 1 /един/ общински съветник, 1 /един/ юрист, 1
/един/ представител на отдел ИОС
ІII. 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.
IV. При не спечелване на търга, заведение за обществено хранене № 9 и след
постъпване на нови заявления за отдаване под наем, Комисията утвърдена в т. II от
Общински съвет да разработи документация и проведе търг до наемане на заведението

V. В изпълнение на т. ІІ с 28 гласа ЗА, без против и без въздържали се от общо
28 гласували общински съветници при общ брой 29 на съветниците в Общинския съвет,
определя за участие в комисията общинските съветници Илиан Георгиев Илиев,
Николай Георгиев Мишовски и Красимир Митков Ангелов, за резервен член Атанас
Цветанов Атанасов

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

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЧЕРВЕН БРЯГ
Препис-извлечение от протокол № 26
от заседание на Общински съвет –
Червен бряг, проведено на 28.09.2021 г.
Относно: Точка: Седемнадесета.
Предложение относно допълване на годишната програма за управление и
разпореждане с имоти – общинска собственост в Община Червен бряг през 2021
г., приемане на пазарна оценка и продажба на недвижими имоти – частна
общинска собственост, находящи се в землището на гр. Червен бряг, местност
„Биволски камък“.
Общински съвет Червен бряг с поименно гласуване с 28 гласа ЗА, без против
и без въздържали се от общо 28 гласували общински съветници при общ брой 29 на
съветниците в Общинския съвет, прие
РЕШЕНИЕ
№ 457
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. № 07-01-230/09.09.2021 г. предложение относно
допълване на годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска
собственост в Община Червен бряг през 2021 г., приемане на пазарна оценка и
продажба на недвижими имоти – частна общинска собственост, находящи се в
землището на гр. Червен бряг, местност „Биволски камък“; Предложение от Комисията
по Общинска собственост, земеделие, гори и водно стопанство от заседание, проведено
на 15.09.2021 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 м. „Биволски камък“, гр. Червен бряг , както следва:
1.1 ПИ с идентификатор 80501.914.671, с площ 1904 кв. м, с начин на трайно
ползване – друг вид нива, категория на земята ІV, актуван с АОС №
2390/09.01.2019 г.
1.2 ПИ с идентификатор 80501.914.675, с площ 2023 кв. м, с начин на трайно
ползване – лозе, категория на земята ІV, актуван с АОС № 2391//09.01.2019 г.
2 Приема пазарна оценка за продажба на недвижимите имоти по т.1 , както следва:
2.1 За ПИ с идентификатор 80501.914.671, с площ 1904 кв. м, с начин на трайно
ползване – друг вид нива, категория на земята ІV в размер на 1400,00/хиляда и
четиристотин/ лева.
2.2 За ПИ с идентификатор 80501.914.675, с площ 2023 кв. м, с начин на трайно
ползване – лозе, категория на земята ІV в размер на 1800,00/хиляда и осемстотин/лева.
3 Дава съгласие за продажба чрез провеждане на публични търгове с тайно
наддаване, по реда на Глава 8 раздел I и II от НРПУРОИ на общински поземлени имоти
описани в т.1, находящи се в местност „Биволски камък“, гр. Червен бряг, при начална
тръжна цена, както следва:

3.1 За ПИ с идентификатор 80501.914.671, с площ 1904 кв. м, с начин на трайно
ползване – друг вид нива, категория на земята ІV в размер на 1400,00 /хиляда и
четиристотин/ лева и депозит за участие в размер на 10% от началната тръжна цена.
3.2 За ПИ с идентификатор 80501.914.675, с площ 2023 кв. м, с начин на трайно
ползване – лозе, категория на земята ІV в размер на 1800,00 /хиляда и осемстотин/ лева
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 27 гласа ЗА, без против и без въздържали се от общо 27
гласували общински съветници при общ брой 29 на съветниците в Общинския съвет,
определя за участие в комисията общинските съветници Илиан Георгиев Илиев, Поля
Коларова – Цветкова, Красимир Митков Ангелов и Николай Георгиев Мишовски, за
резервни членове Тодор Иванов Тодоров и Атанас Цветанов Атанасов

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

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЧЕРВЕН БРЯГ
Препис-извлечение от протокол № 26
от заседание на Общински съвет –
Червен бряг, проведено на 28.09.2021 г.
Относно:
Точка: Осемнадесета.
Предложение относно допълване на годишната програма за управление и
разпореждане с имоти – общинска собственост в Община Червен бряг през 2021
г., приемане на пазарни оценки и продажба на недвижими имоти – частна
общинска собственост, находящи се в с. Радомирци, ул. „Неофит Рилски“ № 1Б и
№ 1В.
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
РЕШЕНИЕ
№ 458
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. № 07-01-231/09.09.2021 г. предложение относно допълване на
годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост в
Община Червен бряг през 2021 г., приемане на пазарни оценки и продажба на
недвижими имоти – частна общинска собственост, находящи се в с. Радомирци, ул.
„Неофит Рилски“ № 1Б и № 1В, Предложение от Комисията по Общинска собственост,
земеделие, гори и водно стопанство от заседание, проведено на 15.09.2021 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, както
следва:
1. УПИ ІІ–887 с площ от 850 кв. м, находящ се в кв. 15 А по ЗРП на с. Радомирци
с административен адрес: с. Радомирци, ул. „Неофит Рилски“ № 1б , отреден за
жилищно строителство, актуван с АОС № 2611/24.08.2001 г.;
2. УПИ І-888 с площ 850 кв. м, находящ се в кв. 15 А по ЗРП на с. Радомирци с
административен адрес: с. Радомирци, ул. „Неофит Рилски“ № 1в , отреден за жилищно
строителство, актуван с АОС № 2612/24.08.2001 г.;
ІІ. Приема пазарни оценки за продажба на имотите по т.1, както следва:
1. УПИ ІІ–887 с площ от 850 кв. м, находящ се в кв. 15 А по ЗРП на с. Радомирци
с административен адрес: с. Радомирци, ул. „Неофит Рилски“ № 1б , отреден за
жилищно строителство, актуван с АОС № 2611/24.08.2001 г. в размер на 3600 лв
/три хиляди и шестстотин лева/.
2. УПИ І-888 с площ 850 кв. м, находящ се в кв. 15 А по ЗРП на с. Радомирци с
административен адрес: с. Радомирци, ул. „Неофит Рилски“ № 1в , отреден за жилищно
строителство, актуван с АОС № 2612/24.08.2001 г. в размер на 3600 лв /три хиляди и
шестстотин 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.УПИ ІІ – 887 с площ от 850 кв. м, находящ се в с. Радомирци, ул. „Неофит
Рилски“ № 1б, отреден за жилищно строителство, при начална тръжна продажна
цена в размер на 3600 лв /три хиляди и шестстотин лева/ и депозит за участие в
размер на 10% от началната тръжна цена.
1. УПИ І – 888 с площ 850 кв. м., находящ се в с. Радомирци, ул. „Неофит Рилски“
№ 1в, кв. 15А по плана на селото с начална тръжна продажна цена в размер на 3600 лв
/три хиляди и шестстотин 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 председател, правоспособен юрист, 4ма общински съветници и кмета на кметство с. Радомирци.
Определя резервни членове: 3/трима/ общински съветника, от които 1/един/
резервен член за кмета на кметство с. Радомирци.
V. Възлага на Кмета на Община Червен бряг цялостната организация по
подготовката и провеждането на процедурата по реда на НРПУРОИ и подписването на
договорите за покупко – продажба.
VІ. В изпълнение на т. ІV 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, определя за участие в комисията общинските съветници Илиан Георгиев Илиев,
Поля
Коларова – Цветкова, Красимир Митков Ангелов и Николай Георгиев
Мишовски, за резервни членове Тодор Иванов Тодоров и Атанас Цветанов Атанасов и
Ганка Нинова Василева за резервен член на мястото на кмета на населеното място.

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

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЧЕРВЕН БРЯГ
Препис-извлечение от протокол № 26
от заседание на Общински съвет –
Червен бряг, проведено на 28.09.2021 г.
Относно: Точка: Деветнадесета.
Предложение относно отдаване под наем за стопанската 2021-2022 година на
проектираните в плана за земеразделяне полски пътища и отразените в плана за
земеразделяне, в картата на съществуващи и възстановими стари граници и в
картата на възстановената собственост напоителни канали, които не
функционират.
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
РЕШЕНИЕ
№ 459
Общински съвет Червен бряг на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и 37в,
ал. 16 и ал. 17 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи,
представеното от Кмета на общината в Общински съвет с вх. № 07-01-235/23.09.2021 г.
предложение относно отдаване под наем за стопанската 2021-2022 година на
проектираните в плана за земеразделяне полски пътища и отразените в плана за
земеразделяне, в картата на съществуващи и възстановими стари граници и в картата на
възстановената собственост напоителни канали, които не функционират,
Р Е Ш И:
1. Дава предварително съгласие да бъдат предоставени под наем за стопанската
2021-2022 г., проектираните в плана за земеразделяне полски пътища, които не са
необходими за осигуряване на пътен достъп до имотите и напоителни канали, които не
функционират, попадащи в масивите за ползване на земеделски земи в землищата на
територията на община Червен бряг.
2. Определя размер на наемна цена за предоставяне на полски пътища и
напоителни канали за декар, съгласно Списък на землищата на територията на Община
Червен бряг с определено средно годишно рентно плащане за ползване на земеделски
земи, съгласно § 2е, ал. 1 и ал. 2 от Допълнителните разпоредби на ЗСПЗЗ./Приложение
1/.
3. Ползватели, на които са предоставени полски пътища се задължават да осигурят
достъп до имотите, декларирани и заявени за ползване в реални граници.
4. Възлага на Кмета на община Червен бряг да извърши необходимите действия по
изпълнение на решението.
Приложение: Списък на землищата на територията на Община Червен бряг с
определено средно годишно рентно плащане за ползване на земеделски земи през
стопанската 2021-2022 г., съгласно § 2е, ал. 1 и ал. 2 от Допълнителните разпоредби на
ЗСПЗЗ. /Приложение 1/.
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ
СЪВЕТ – ЧЕРВЕН БРЯГ:
/Петьо Костов/

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЧЕРВЕН БРЯГ
Препис-извлечение от протокол № 26
от заседание на Общински съвет –
Червен бряг, проведено на 28.09.2021 г.
Относно: Точка: Двадесета.
Предложение относно приемане на Годишен план за ползване на дървесина от
горски територии в землищата на с .Ракита, с. Радомирци, с. Лепица, с.
Чомаковци, с. Сухаче и с. Бресте - собственост на Община Червен бряг през 2021 г.
Общински съвет Червен бряг с поименно гласуване с 23 гласа ЗА, без против
и 4 въздържали се от общо 27 гласували общински съветници при общ брой 29 на
съветниците в Общинския съвет, прие
РЕШЕНИЕ
№ 460
Общински съвет Червен бряг на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 8 от
Закона за общинската собственост, чл. 114 от Закона за горите и чл. 7, ал. 4 от
Наредбата за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските
територии - държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и
недървесни горски продукти, представеното от Кмета на общината в Общински съвет с
вх. № 07-01-236/24.09.2021 г. предложение относно приемане на Годишен план за
ползване на дървесина от горски територии в землищата на с .Ракита, с. Радомирци, с.
Лепица, с. Чомаковци, с. Сухаче и с. Бресте - собственост на Община Червен бряг, през
2021 г.
Р Е Ш И:
1. Одобрява Годишен план за ползване на дървесина от горските територии на
землищата с.Ракита, с.Радомирци, с.Лепица в поземлени имоти по отдели и
подотдели,– собственост на Община Червен бряг, през 2021 г., както следва:
ЗА ПРОДАЖБА НА СТОЯЩА МАСА НА КОРЕН ПО ГОРСКОСТОПАНСКИ
ПЛАН НА ОБЩИНА ЧЕРВЕН БРЯГ ОТ 2018 - 2020 ГОДИНА
Землище,

Местност

поземлен имот №

Отдел,

Площ,

Подотдел

ха

17 - щ

0.5

Топола - Гола -100%, по ГП от
2018/2020 г.

25

0.2

Топола - Гола -100%, по ГП от
2018/2020 г.

10

Дървесен вид, вид сеч,основание Ползване, обем
за ползване
пл.м3/пр.м3

1.Лепица
Полйовец

43311.51.20

Полйовец

43311.51.13

17 - ц1

Общо за с. Лепица
Землище,

Местност

поземлен имот №

0.7
Отдел,

Площ,

Подотдел

ха

96 - д

1.3

продажба

пл.м3
пл.м3
пл.м3

35

Дървесен вид, вид сеч,основание Ползване, обем
за ползване
пл.м3/пр.м3

2.Радомирци
61580.495.11
61580.553.23

Срещу село
Шарамполя
Общо за с. Радомирци

96 - ч

0.3
1.6

черен бор;.- Прореждане -15%, по ГП
от 2018/2020 г.

40

Акация -100% възобновяване. Гола
2015

20

продажба

пл.м3
пл.м3

60 пл.м3

Землище,

Местност

поземлен имот №

Отдел,

Площ,

Подотдел

ха

99 д

6.8

Дървесен вид, вид сеч,основание Ползване, обем
за ползване
пл.м3/пр.м3

3.Ракита
61950.134.17

КАБАР

61950.2.43

СОВАТА

103 -ц

0.5

61950.4.38

СОВАТА

103 - ф

1.5

61950.2.49

СОВАТА

103 - ф

0

61950.48.15

Диновска
могила

85 о1

1.2

Благун, цер - Постепенно-котловинна
20%
Топола - Гола -100%, по ГП от
2018/2020 г.
Топола - Гола -100%, по ГП от
2018/2020 г.
Топола - Гола -100%, по ГП от
2018/2020 г.
Черен бор - Санитарна 10%
Топола - Гола -100%, по ГП от
2018/2020 г.
Цер и благун - Постепеннокотловинна 25%
Цер и благун - Постепеннокотловинна 25%

160
50
140
0
10

61950.89.7

Торището

86 - ц

0.3

61950.135.1

КАБАР

94 - в1

1.3

61950.132.26

Хайдушки връх

94 - в1

0.2

61950.134.9

КАБАР

99 - б

0.8

Бял бряст -Прореждане 15%

5

61950.111.32

Буров дол

100 - н2

0.7

Цер - Прореждане 15%

10

61950.16.18

Гановец

101 - б

0.5

Цер и благун - Пробирка 15%

5

3

Благун, цер - Постепенно-котловинна
20%

75

16.8

продажба

565

Билото

61950.644.378

98 - л

Общо за с. Ракита

50
45
15

пл.м3
пл.м3
пл.м3
пл.м3
пл.м3
пл.м3
пл.м3
пл.м3
пл.м3
пл.м3
пл.м3
пл.м3
пл.м3

2. Ползването на дървесината от общински горски територии да се извършва Съгласно
чл. 112, ал. 1, т. 1 от Закона за горите - чрез продажба на стояща дървесина на корен на
юридически лица, при спазване на изискванията по чл. 235 и чл. 241 от Закона за
горите.
ЗА ПРОДАЖБА НА СТОЯЩА МАСА НА КОРЕН ПО
ПЛАН-ИЗВЛЕЧЕНИЕ ЗА ПРОМЯНА ВИДА НА СЕЧТА
Землище,

Местност

поземлен имот №

Отдел,

Площ,

Подотдел

дка

вид сеч

Дървесен вид,

Ползване, обем
пл.м3/пр.м3

Радомирци след пожар
19
61950.2.43

СОВАТА

33
СОВАТА

520

30%

черен бор - 134 м3
бял бор - 14 м3

148

черен бор - 950 м3

950

100%

пл.м3
пл.м4
пл.м3

86 - е
5

Общо за с. Радомирци

черен бор - 471 м3
бял бор - 49 м3

86-д
18

61950.2.49

100%

75

40%

черен бор - 57 м3

продажба на
в т.ч. черен бор
бял бор

57
1675

пл.м3

1612 пл.м3
63 пл.м3

3. Утвърждава начални тръжни цени на продажба на стояща дървесина, съгласно
Приложение 1 - Справка за начални цени по сортименти, изтотвена от инж. Валери
Илиев - лицензиран лесовъд – 13086/24.10.2017 г.
4. Утвърждава комисия за организация и подготовка на процедура, в състав от 7/седем/
члена, от които правоспособен юрист, инженер-лесовъд, 3-ма общински съветници,
представител на отдел „ИОС“, и кмета на населеното място.

Определя резервни членове: 2/двама/ общински съветника, от които 1/един/
резервен член за кмета на съответното населено място
5. Възлага на Кмета на Община Червен бряг да извърши всички фактически и правни
действия по изпълнение на настоящето решение.
6. В изпълнение на т. 4 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 за участие в комисията общинските съветници Красимир Митков Ангелов,
Илиан Георгиев Илиев и Николай Георгиев Мишовски , за резервен член Петко
Ивайлов Петков и Красимир Алеков Евтимов за резервен член на мястото на кмета на
населеното място.
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ
СЪВЕТ – ЧЕРВЕН БРЯГ:
/Петьо Костов/

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЧЕРВЕН БРЯГ
Препис-извлечение от протокол № 26
от заседание на Общински съвет –
Червен бряг, проведено на 28.09.2021 г.
Относно: Точка: Двадесет и първа.
Предложение относно кандидатстване на Община Червен бряг с проектно
предложение „Нашето днес е вашето утре – създаване на интегрирани мерки за
овластяване на ромите в Община Червен бряг“ по процедура финансирана от
Програма „Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на
уязвими групи“, чрез Финансовия механизъм на Европейското икономическо
пространство 2014 – 2021. Програмата се управлява от дирекция „Външни
европейски програми“ (Програмен оператор – ПО), Министерство на
образованието и науката.
Общински съвет Червен бряг с поименно гласуване с 24 гласа ЗА, 1 против и
4 въздържали се от общо 29 гласували общински съветници при общ брой 29 на
съветниците в Общинския съвет, прие
РЕШЕНИЕ
№ 461
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. № 07-01-237/24.09.2021 г. предложение
относно кандидатстване на Община Червен бряг с проектно предложение „Нашето днес
е вашето утре – създаване на интегрирани мерки за овластяване на ромите в Община
Червен бряг“ по процедура финансирана от Програма „Местно развитие, намаляване на
бедността и подобрено включване на уязвими групи“, чрез Финансовия механизъм на
Европейското икономическо пространство 2014 – 2021. Програмата се управлява от
дирекция „Външни европейски програми“ (Програмен оператор – ПО), Министерство
на образованието и науката,
Р Е Ш И:
1.
Общински съвет - Червен бряг дава съгласие Община Червен бряг да
разработи и кандидатства с проектно предложение „Нашето днес е вашето утре –
създаване на интегрирани мерки за овластяване на ромите в Община Червен бряг“ по
процедура финансирана от Програма „Местно развитие, намаляване на бедността и
подобрено включване на уязвими групи“, чрез Финансовия механизъм на Европейското
икономическо пространство 2014 – 2021 г. в партньорство със Сдружение „У. Т. Р. Е. уважение, толерантност, разбирателство, единство”;
2.
Общински съвет - Червен бряг упълномощава д-р Цветан Костадинов –
Кмет на община Червен бряг, да предприеме всички необходими действия за подаване
на проектно предложение по процедурата;
3.
Общински съвет - Червен бряг одобрява споразумението за
сътрудничество с партньор Сдружение „У. Т. Р. Е. - уважение, толерантност,
разбирателство, единство”.
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ
СЪВЕТ – ЧЕРВЕН БРЯГ:
/Петьо Костов/

