ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЧЕРВЕН БРЯГ
Препис-извлечение от протокол № 24
от заседание на Общински съвет –
Червен бряг, проведено на 22.07.2021 г.
Относно: Точка: Първа.
Информация за дейността на Общинска служба „Земеделие”, гр.Червен бряг от
01.07.2020 г. до 30.07.2021г.
Общински съвет Червен бряг с явно гласуване с 26 гласа ЗА, без против и без
въздържали се от общо 26 гласували общински съветници при общ брой 29 на
съветниците в Общинския съвет, прие
РЕШЕНИЕ
№ 420
Общински съвет Червен бряг на основание чл.21, ал.1, т.23 и ал.2 от ЗМСМА в
изпълнение на приетия план за провеждане на заседанията на Общински съвет през
2021 г., съгласно решение № 286/27.01.2021 г. и представената от Началника на
Общинска служба «Земеделие» в Общински съвет с вх. № 096-00-1(1)/07.07.2021 г.
информация за дейността на Общинска служба „Земеделие”, гр.Червен бряг от
01.07.2020 г. до 30.07.2021 г.; Предложение от Комисията по общинска собственост,
земеделие, гори и водно стопанство от заседание, проведено на 13.07.2021 г.
Р Е Ш И:
Приема информация за дейността на Общинска служба „Земеделие”, гр.Червен
бряг от 01.07.2020 г. до 30.07.2021 г.съгласно приложението.

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

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЧЕРВЕН БРЯГ
Препис-извлечение от протокол № 24
от заседание на Общински съвет –
Червен бряг, проведено на 22.07.2021 г.
Относно: Точка: Втора.
Отчет за дейността на Общински съвет-Червен бряг за периода 01.01.2021 г.30.06.2021 г.
Общински съвет Червен бряг с явно 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
№ 421
Общински съвет Червен бряг на основание чл.27, ал.6 от ЗМСМА, чл.45, ал.5 от
Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и
взаимодействието му с общинска администрация и представения от Председателя на
Общински съвет с вх. № 06-01-25/06.07.2021 г. отчет за дейността на Общински съветЧервен бряг за периода 01.01.2021 г.-30.06.2021 г.; Предложения от всички комисии от
заседания, проведени на 13 и 14 юли 2021 година,
Р Е Ш И:
Приема отчет за дейността на Общински съвет-Червен бряг за периода
01.01.2021 г.-30.06.2021 г., съгласно приложението

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

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЧЕРВЕН БРЯГ
Препис-извлечение от протокол № 24
от заседание на Общински съвет –
Червен бряг, проведено на 22.07.2021 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 с явно 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
№ 422
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. № 07-01-182/06.07.2021 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 и 14 юли 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.

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

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЧЕРВЕН БРЯГ
Препис-извлечение от протокол № 24
от заседание на Общински съвет –
Червен бряг, проведено на 22.07.2021 г.
Относно: Точка: Четвърта. Информация относно състоянието на Общински пазар
гр. Червен бряг.
Общински съвет Червен бряг с явно гласуване с 22 гласа ЗА, без против и 4
въздържали се от общо 26 гласували общински съветници при общ брой 29 на
съветниците в Общинския съвет, прие
РЕШЕНИЕ
№ 423
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. № 07-01-185/07.07.2021 г. информация относно
състоянието на Общински пазар гр. Червен бряг; Предложения от всички комисии от
заседания, проведени на 13 и 14 юли 2021 година,
Р Е Ш И:
Приема информация относно състоянието на Общински пазар гр. Червен бряг,
съгласно приложението.

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

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЧЕРВЕН БРЯГ
Препис-извлечение от протокол № 24
от заседание на Общински съвет –
Червен бряг, проведено на 22.07.2021 г.
Относно: Точка: Пета.
Предложение относно провеждане на извънредно заседание на Общото събрание
на Асоциация по В и К на обособената територия, обслужвана от
„Водоснабдяване и Канализация“ ЕООД – Плевен на 26.07.2021 г.
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
№ 424
Общински съвет Червен бряг на основание чл.21, ал.1, т.23 и ал.2 от ЗМСМА
във връзка с чл.198е, ал.3 и ал.5 от Закона за водите, писмо с вх. рег. № 08-00124/29.06.2021 г. в деловодството на Община Червен бряг от г-н Марио Тодоров –
Председател на Асоциация по ВиК на обособена територия, обслужвана от
„Водоснабдяване и Канализация“ ЕООД – Плевен за провеждане на извънредно
заседание на Общото събрание на Асоциацията на 26.07.2021 г. и представеното от
Кмета на общината в Общински съвет с вх. № 07-01-179/05.07.2021 г. предложение;
Предложения от всички комисии от заседания, проведени на 13 и 14 юли 2021 година,
Р Е Ш И:
Дава мандат на д-р Цветан Костадинов- Кмет на община Червен бряг, при
невъзможност за участие – на Иван Новкиришки, зам. кмет на община Червен бряг, да
вземе участие в заседание на Асоциация по ВиК на обособена територия, обслужвана
от „Водоснабдяване и Канализация“ ЕООД – Плевен, което ще се проведе на
26.07.2021г. от 10.00 в заседателната зала на Областна администрация – Плевен, като
гласува точките от дневния ред, както следва:
По т. 1. Съгласуване на Бизнес - план на „Водоснабдяване и канализация"
ЕООД -Плевен за регулаторен период 2022-2026 г. на основание чл. 6.4 (д) - (е) от
Договора за стопанисване, поддържане и експлоатация на ВиК системите и
съоръженията и предоставяне на водоснабдителни и канализационни услуги - да
гласува „ЗА".
По т. 2. Съгласуване на Договор за доставка на вода от друг ВиК оператор
година между ВиК АД Ловеч и ВиК ЕООД Плевен, в съответствие с чл. 5, ал. 3 от
Наредба 4/2004 г. - да гласува ,„ЗА".
По т. 3. Приемане на решение за препоръчителния размер на вноската на
държавата в бюджета на Асоциацията за 2022 година на основание чл. 20, ал. 3 от
Правилника за организацията и дейността на Асоциациите по водоснабдяване и
канализация - да гласува „ЗА".
По т. 4. Други. - да гласува в интерес на Общината.

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

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЧЕРВЕН БРЯГ
Препис-извлечение от протокол № 24
от заседание на Общински съвет –
Червен бряг, проведено на 22.07.2021 г.
Относно: Точка: Шеста.
Предложение относно приемане на План за действие на община Червен бряг в
изпълнение на Стратегия на област Плевен за равенство, приобщаване и участие
на ромите (2021-2030 г.)
Общински съвет Червен бряг прие
РЕШЕНИЕ
№ 425
Общински съвет Червен бряг на основание чл.21, ал.1, т.23 и ал.2 от ЗМСМА и
представените от Кмета на общината в Общински съвет с вх. № 07-01-187/07.07.2021 г.
и № 07-01-187(1)/13.07.2021 г. предложения във връзка с писмо изх.№ РР-02-042(3)/23.06.2021 г. и Заповед №РД-09-67/22.06.2021 г. на Областния управител на област
Плевен относно приемане на План за действие на община Червен бряг в изпълнение на
Стратегия на област Плевен за равенство, приобщаване и участие на ромите (20212030 г.), Предложения от всички комисии от заседания, проведени на 13 и 14 юли 2021
година,
Р Е Ш И:
1.Приема План за действие на община Червен бряг в изпълнение на Стратегия на
област Плевен за равенство, приобщаване и участие на ромите (2021-2030 г.), съгласно
приложението.
2.Дава съгласие за участие на общински съветници в Общински оперативен екип
и Звено за мониторинг и оценка на Плана за действие на община Червен бряг в
изпълнение на Стратегия на област Плевен за равенство, приобщаване и участие на
ромите (2021-2030);
Определя Председателя на Общински съвет – Червен бряг за член на Общински
оперативен екип и трима общински съветници за членове на Звено за мониторинг и
оценка.
3. Определя Петя Веселинова Митрашкова, Ганка Нинова Василева и Георги
Иванов Георгиев за членове на Звено за мониторинг и оценка на Плана за действие на
община Червен бряг в изпълнение на Стратегия на област Плевен за равенство,
приобщаване и участие на ромите (2021-2030);
По т.1 и т.2 решението е прието 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
По т.3 решението е прието 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
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ
СЪВЕТ – ЧЕРВЕН БРЯГ:
/Петьо Костов/

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЧЕРВЕН БРЯГ
Препис-извлечение от протокол № 24
от заседание на Общински съвет –
Червен бряг, проведено на 22.07.2021 г.
Относно: Точка: Седма.
Предложение относно даване на съгласие Община Червен бряг да предоставя
социални услуги като доставчик по смисъла на чл.29 от Закона за социалните
услуги.
Общински съвет Червен бряг с поименно гласуване с 24 гласа ЗА, 1 против и
1 въздържал се от общо 26 гласували общински съветници при общ брой 29 на
съветниците в Общинския съвет, прие
РЕШЕНИЕ
№ 426
Общински съвет Червен бряг на основание чл. 21, ал. 2, чл. 17, ал.1, т.7 и чл. 20
от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл.29,
ал. 3, т. 1 от Закона за социалните услуги, Решение № 378 от 31.05.2021 година на ОбС
–Червен бряг, представеното от Кмета на общината в Общински съвет с вх. № 07-01188/07.07.2021 г. предложение относно даване на съгласие Община Червен бряг да
предоставя социални услуги като доставчик по смисъла на чл.29 от Закона за
социалните услуги, Предложения от всички комисии от заседания, проведени на 13 и
14 юли 2021 година,
Р Е Ш И:
1. Дава съгласие предоставянето на социалните услуги, финансирани от
държавния и общинския бюджет на територията на община Червен бряг, да се
осъществява от Общината, като доставчик на социални услуги по смисъла на чл.29 от
ЗСУ, чрез самостоятелно организиране и изпълнение на всички дейности, свързани с
прякото предоставяне на социалните услуги, считано от 01.08.2021 г.
Социалните услуги, които Община Червен бряг следва да предоставя, са:
1.1.
Дневен център за деца и младежи с увреждания (ДЦДМУ), адрес: гр.
Червен бряг, ул. “Любен Каравелов“ № 27;
1.2.
Център за обществена подкрепа (ЦОП), адрес: гр. Червен бряг, ж.к.
„Победа“, ДГ „Зора“, сграда №2;
1.3.
Център за настаняване от семеен тип за деца и младежи с
увреждания (ЦНСТДМУ), адрес: гр. Червен бряг, ж.к. „Победа“ №2;
1.4.
Защитено жилище за лица с умствена изостаналост (ЗЖЛУИ), адрес:
гр. Червен бряг, ул. “Александър Стамболийски“ № 7.
2. Натуралните показатели са определени с Решение № 790/30.10.2020 г. на
Министерски съвет за приемане на Стандарти за делегираните от държавата дейности
за натурални и стойностни показатели през 2021 г.:
2.1. ДЦДМУ - 24 потребители;
2.2. ЦОП - 30 потребители;
2.3. ЦНСТДМУ - 14 потребители;
2.4. ЗЖЛУИ - 8 потребители.

3. Услугите да се администрират от отдел „Хуманитарни дейности“, който е част
от структурата на Общинска администрация Червен бряг, ситуиран в сградата на
Община Червен бряг с адрес: гр. Червен бряг, ул. „Антим Първи“ №1.
4. Възлага на Кмета на Община Червен бряг да извърши последващи действия в
изпълнение на Решението.

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

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЧЕРВЕН БРЯГ
Препис-извлечение от протокол № 24
от заседание на Общински съвет –
Червен бряг, проведено на 22.07.2021 г.
Относно: Точка: Осма.
Предложение относно одобряване на структура на общинска администрация и
дейностите към нея.
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
№ 427
Общински съвет Червен бряг на основание чл. 21, ал.1, т.2 от ЗМСМА, чл. 21 ал.
2, чл. 17 ал.1 т.7, чл. 20 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация, във връзка с чл.29, ал. 3, т. 1 от Закона за социалните услуги и във
връзка с РМС №790/2020 г. за приемане на стандарти за делегираните от държавата
дейности с натурални и стойностни показатели през 2021 г., Методиката за определяне
длъжностите на персонала в специализираните институции и социалните услуги,
Решение на Общински съвет Червен бряг № 378 / 31.05.2021 г., представеното от Кмета
на общината в Общински съвет с вх. № 07-01-189/07.07.2021 г. предложение относно
одобряване на структура на общинска администрация и дейностите към нея;
Предложения от всички комисии от заседания, проведени на 13 и 14 юли 2021 година,
Р Е Ш И:
І. Одобрява структура на общинска администрация Червен бряг и дейностите към
нея, както следва:
А. РЪКОВОДСТВО- 19 бр.
1.Кмет на община - 1
2.Кметове на кметства – 13
3.Заместник кмет – 3
4.Секретар на община -1
5.Гл. архитект – 1
Б. ОБЩА АДМИНИСТРАЦИЯ 2+ 19=21 бр.
1.Ръководни длъжности – 2 бр.



Директор на дирекция „ АПИО“
Директор на дирекция „ Финансова политика и управление на ЧР“

2.Експертни длъжности – 19

B. СПЕЦИАЛИЗИРАНА АДМИНИСТРАЦИЯ 6+40+1 = 47 бр.
1. Ръководни длъжности - 6 бр.








Началник отдел „АМТД“ ;
Началник отдел „Обществени поръчки и програми и проекти“;
Началник отдел „ТСУ“;
Началник отдел „ Икономика и Общинска собственост“;
Началник отдел „ Хуманитарни дейности“;
Началник отдел „ ГРАО“.

2. Експертни длъжности – 40 бр.
3. Технически длъжности – 1 бр.
Рекапитулация – 87 бр.
Ръководни – 19 бр.
Обща администрация – 21 бр -31 % ;
Специализирана администрация, т.ч. кметства – 34 + 13 = 47 бр. – 69%
Дофинансирана численост -23,5 бр
1. Кметства – 6,5 бр.
2. Инспекторат -7 бр.
3. Експертни длъжности в ОА – 10 бр.
Делегирани от държавата дейности – 62 бр.
1.Други дейности по отбраната – ПМС – 159 – 3 бр.
2.Други дейности по отбраната – ПМС – 212 – 5 бр.
3.Здравни кабинети в детски градини и училища - 14 бр.
4.Здравни медиатори – 2 бр.
5.Асистентска подкрепа – 4 бр.
6.Социални услуги :
6.1.Дневен център за деца и младежи с увреждания – 10 бр.
6.2.Център за обществена подкрепа – 6 бр.
6.3.Център за настаняване от семеен тип за деца и младежи с увреждания –
13 бр.
6.4.Защитено жилище за лица с умствена изостаналост – 5 бр.
Дейности на бюджетна издръжка
1.ОСУ – ДСП -18 бр.
2.Други дейности по икономиката -12.5 бр.
3.Спортни бази и спорт за всички - 2 бр.
4.Озеленяване – 7 бр
5.Почивно дело и социален отдих – 1 бр.
6.Жилищно строителство и БКС -1 бр.
7.Извън училищни дейности – 6 бр.
8.Други дейности по ЖС, благоустройство и РР – 5 бр.
9.ПВЗ - 5 бр.

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

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЧЕРВЕН БРЯГ
Препис-извлечение от протокол № 24
от заседание на Общински съвет –
Червен бряг, проведено на 22.07.2021 г.
Относно:
Точка: Девета.
Предложение относно вътрешно компенсаторни промени по бюджета на
община Червен бряг за 2021 година.
Общински съвет Червен бряг прие
РЕШЕНИЕ
№ 428
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. № 07-01-190/07.07.2021 г. предложение относно вътрешно
компенсаторни промени по бюджета на община Червен бряг за 2021 година във връзка
с подпомагане на пострадали домакинства от опустошителната буря с градушка на
01.07.2021г. в гр. Червен бряг, Предложения от всички комисии от заседания,
проведени на 13 и 14 юли 2021 година и допълнително внесено предложение вх. №
07-01-190(1)/ 20.07.2021 година от Кмета на общината, устно предложение от
председателя на Общинския съвет, направено на заседанието Общински съвет Червен
бряг да се включи в дарителската кампания за набиране на средства за подпомагане на
гражданите,
Р Е Ш И:
І. Променя плана на разходите по бюджета на гр. Червен бряг за 2021г.,
както следва:
МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ
1. Функция “Отбрана и сигурност”
било става разлика
а/Дейност 284 “Ликв. на последиците от ст. бедствия”
-§ 4214 „Обезщетения и помощи по
решение на Общински съвет“
0
108800 +108800
2.Функция «Общи държавни служби»
а/ Дейност 123 «Общински съвети»
- § 0209 «Др. плащания и възнаграждения»

било
320660

става

разлика

305660 -15000

3. Функция “Разходи некласифицирани в др. функции”
било става разлика
а/Дейност 998 “Резерв”
- § 0098 „Резерв за непредвидени и
неотложни разходи”
300000 206200 -93800
ІІ. Утвърждава списъците за подпомагане на пострадалите домакинства на
територията на гр. Червен бряг, 5 квартал, кметства с. Сухаче, с. Лепица и с. Горник,
местности „Маркова могила“ и „Ежков връх“, съгласно приложения №1, 2, 3 и 4.

ІІІ. Определя единични цени за подпомагане на домакинствата с материали
както следва:
- Керемиди – 0,70 лв. за бройка
- Капаци – 1, 00 лв. за бройка
- Стъклопакет – 35, 00 лв. за кв. метър
- Стъкла – 20,00 лв. за кв. метър.
По т.І решението е прието 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
По т.ІІ решението е прието 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
По т.ІІІ решението е прието 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

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

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЧЕРВЕН БРЯГ
Препис-извлечение от протокол № 24
от заседание на Общински съвет –
Червен бряг, проведено на 22.07.2021 г.
Относно: Точка: Десета.
Отчет за извършените разходи за командировки от Председателя на общинския
съвет и Кмета на общината и Справка за изминатите километри на служебните
автомобили на Община Червен бряг за второто тримесечие на 2021 г.
Общински съвет Червен бряг с поименно гласуване с 25 гласа ЗА, без против
и без въздържали се от общо 25 гласували общински съветници при общ брой 29 на
съветниците в Общинския съвет, прие
РЕШЕНИЕ
№ 429
Общински съвет Червен бряг на основание чл.21, ал.1, т.23 и ал.2 от ЗМСМА,
чл.8, ал.4 от Наредбата за командировките в страната, представените от Кмета на
общината в Общински съвет с вх. № 07-01-181/06.07.2021 г. отчет за извършените
разходи за командировки от Председателя на общинския съвет и Кмета на общината и
Справка за изминатите километри на служебните автомобили на Община Червен бряг
за второто тримесечие на 2021 г., Предложение от Комисията по финансово стопанска
политика и бюджет от заседание, проведено на 13.07.2021 г.,
Р Е Ш И:
Приема отчет за извършените разходи за командировки от Председателя на
общинския съвет и Кмета на общината за второ тримесечие на 2021 година, съгласно
приложението.
Приема Справка за изминатите километри на служебните автомобили на
Община Червен бряг за второ тримесечие на 2021 година, съгласно приложението.

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

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЧЕРВЕН БРЯГ
Препис-извлечение от протокол № 24
от заседание на Общински съвет –
Червен бряг, проведено на 22.07.2021 г.
Относно: Точка: Единадесета.
Предложение за включване на общински детски градини и училища в Списъка на
средищните детски градини и училища за учебната 2021/2022 година.
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
№ 430
Общински съвет Червен бряг съгласно чл.53 от Закона за предучилищното и
училищно образование, чл.3, ал.1 от Постановление № 128 от 29.06.2017 г. на
Министерски съвет за определяне на критерии за включване в Списъка на средищните
детски градини и училища и изложените мотиви в представеното от Кмета на общината
в Общински съвет с вх. № 07-01-184/07.07.2021 г. предложение за включване на
общински детски градини и училища в Списъка на средищните детски градини и
училища за учебната 2021/2022 година; Предложение от Комисията по образование,
култура и вероизповедания от заседание, проведено на 13.07.2021 г.,
Р Е Ш И:
1. В Списъка на средищните детски градини и училища за учебната 2021/2022
година да бъдат вписани:

ДГ „Зора“ – гр. Червен бряг;

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

ОУ „Христо Смирненски“ - гр. Червен бряг;

ОУ „Христо Ботев“ – с. Чомаковци;

ОбУ „Отец Паисий“ – с. Радомирци;

СУ „Христо Смирненски“ – гр. Койнаре.
2. На основание на чл.3, ал.1 и ал.2 от Постановление № 128 от 29.06.2017 г. на
Министерски съвет за определяне на критерии за включване в Списъка на средищните
детски градини и училища, Кмета на община Червен бряг потвърждава до Министъра на
образованието и науката горепосочените детски и учебни заведения в Списъка на
средищните детски градини и училища за учебната 2021/2022 година.

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

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЧЕРВЕН БРЯГ
Препис-извлечение от протокол № 24
от заседание на Общински съвет –
Червен бряг, проведено на 22.07.2021 г.
Относно: Точка: Дванадесета.
Предложение относно отпускане финансова помощ на граждани.
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
№ 431
Общински съвет Червен бряг във връзка с внесени молби и становища от Кмета
на общината с вх. № 07-01-183/06.07.2021г. 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 14.07.2021 г.,
Р Е Ш И:
1.Да се отпусне финансова помощ в размер на 200 лв. на Б. М. Л.с.Девенци,
ул.“.., на основание по раздел III, чл.3,т.2 от Критериите за отпускане на еднократна
финансова помощ.
2.Да се отпусне финансова помощ в размер на 500лв. на Н. Р. Н. от гр.Червен
бряг , ул.„…, на основание по раздел III, чл.3,т.1 от Критериите за отпускане на
еднократна финансова помощ.
3. Да се отпусне финансова помощ в размер на 300лв. на Д. Т. Ц. от с.Лепица,
ул. „.., на основание по раздел III,чл.3,т.1 от Критериите за отпускане на еднократна
финансова помощ.
4. Да се отпусне финансова помощ в размер на 1000лв. на Н. Н. Р. от гр.Червен
бряг, ул. „.., на основание по раздел III,чл.3,т.1 от Критериите за отпускане на
еднократна финансова помощ.
5. Да се отпусне финансова помощ в размер на 100лв. на С. Г. С. от с.Рупци, 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. Р. Г. Н. от гр.Червен
бряг, ул. „.., на основание по раздел III,чл.3,т.2 от Критериите за отпускане на
еднократна финансова помощ.
7.Да се отпусне финансова помощ в размер на 500лв. на И. М. С. от гр.Червен
бряг, ул. „…
8. Да се отпусне финансова помощ в размер на 200лв. Л. Х. Л. от гр.Червен
бряг, ул. „…. , на основание по раздел III,чл.3,т.1 от Критериите за отпускане на
еднократна финансова помощ.
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ
СЪВЕТ – ЧЕРВЕН БРЯГ:
/Петьо Костов/

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЧЕРВЕН БРЯГ
Препис-извлечение от протокол № 24
от заседание на Общински съвет –
Червен бряг, проведено на 22.07.2021 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 22 гласа ЗА, 1 против и
без въздържали се от общо 23 гласували общински съветници при общ брой 29 на
съветниците в Общинския съвет, прие
РЕШЕНИЕ
№ 432
Общински съвет Червен бряг във връзка с това, че кандидат по заявление с вх.№
44-Г-71/12.03.2021 г. в деловодната система на Община Червен бряг не е здравно
осигурен, поради което не отговаря на условията на чл.16, 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,
Предложение от Комисията по здравеопазване, младежта и спорта от заседание
проведено на 14.07.2021 г.,
Р Е Ш И:
Не одобрява да се отпуснат средства на заявител по преписка с вх.№ 44-Г71/12.03.2021 г. в деловодната система на Община Червен бряг.

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

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЧЕРВЕН БРЯГ
Препис-извлечение от протокол № 24
от заседание на Общински съвет –
Червен бряг, проведено на 22.07.2021 г.
Относно: Точка: Четиринадесета.
Предложение относно даване съгласие за подписване и
одобряване Споразумения /Анекси/ с Концесионери:
„АКВАВИО“ ЕООД за концесия- язовир, находящ се в местност „Нанков
дол“, землище на с. Реселец;
ЦЕНКОВ 2014“ ЕООД за концесия -язовир, находящ се в землището на с.
Ракита в местност „Соватски дол“,
„СИНЧО-91“ ЕООД за концесия водно течение, част от язовир находящ се
в землището на с. Ракита.
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
№ 433
Общински съвет Червен бряг на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 20, ал. 5 от
Закона за водите (изм. ДВ, бр. 96 от 2017 г. в сила от 02.01.2018 г.) и представеното от
кмета на общината с вх. № 07-01-193/19.07.2021 година предложение относно даване
съгласие за подписване и одобряване Споразумения /Анекси/ с Концесионери:
„АКВАВИО“ ЕООД за концесия- язовир, находящ се в местност „Нанков дол“,
землище на с. Реселец;
ЦЕНКОВ 2014“ ЕООД за концесия -язовир, находящ се в землището на с. Ракита
в местност „Соватски дол“,
„СИНЧО-91“ ЕООД за концесия водно течение, част от язовир находящ се в
землището на с. Ракита и във връзка с установени несъответствия в подписаните
договори за концесия спрямо предложени в процедурите оферти и чл. 141, ал. 2 от
Закона за концесиите
Р Е Ш И:
1. Общински съвет – Червен бряг дава съгласие да се подпише и одобрява
приложеното Споразумение /Анекс/ с Концесионера - „АКВАВИО“ ЕООД към
сключен Договор с рег.№ 98-00-215/19.01.2016 г. изменен с Анекс, рег. № 98-00-215
(1)/11.07.2016 г. за концесия с предмет – управлението на услугата от обществен
интерес и управление и поддържане на обекта на концесия на риск на
КОНЦЕСИОНЕРА срещу правото му да извършва дейностите по риборазвъждане и
риболов в обект публична общинска собственост – язовир, съставляващ имот №
374012, с площ от 13,833 дка., находящ се в местност „Нанков дол“, землище на с.
Реселец.

2. Общински съвет – Червен бряг дава съгласие да се подпише и одобрява
приложеното Споразумение /Анекс/ с Концесионера - ЦЕНКОВ 2014“ ЕООД към
договор с рег. № 98-00-943/11.12.2014 г. за концесия с предмет - управлението на
услугата от обществен интерес и управление и поддържане на обекта на концесия на
риск на КОНЦЕСИОНЕРА срещу правото му да извършва дейностите по
риборазвъждане и риболов в обект публична общинска собственост- язовир,
представляващ имот № 000626, с площ от 192,850 дка, местност „Соватски дол“,
находящ се в землището на с. Ракита в съответствие с приетото си Решение №
827/30.06.2014г. и представена оферта по проведена процедура.
3. Общински съвет – Червен бряг, дава съгласие да се подпише и одобрява
приложеното Споразумение /Анекс/ с Концесионера - „СИНЧО-91“ ЕООД към
договор с рег. № 98-00-936/28.05.2013 г. за концесия за услуга с предмет поддържане,
управление и експлоатация на обект публична общинска собственост – водно течение,
част от язовир представляващ имот № 000621, с площ от 37,768 дка, находящ се в
землището на с. Ракита, в съответствие с приетото си Решение № 271/31.07.2012г. и
представена оферта по проведена процедура.
4. Възлага на Кмета на Община Червен бряг да подпише одобрените
споразумения.

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

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЧЕРВЕН БРЯГ
Препис-извлечение от протокол № 24
от заседание на Общински съвет –
Червен бряг, проведено на 22.07.2021 г.
Относно: Точка: Петнадесета.
Предложение относно даване съгласие за подписване и
одобряване Споразумение със СД „Сирена – Пешев и Сие“ във връзка с
реализация на проект за обект „Реконструкция на коригиран участък от дере,
стр. кв.179, УПИ І, прилежащ на ул. „Стара планина“
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
№ 434
Общински съвет Червен бряг на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА,
представеното от кмета на Общината в Общински съвет с вх. № 07-01-194/21.07.2021 г.
предложение относно даване съгласие за подписване и одобряване Споразумение със
СД „Сирена – Пешев и Сие“ във връзка с реализация на проект за обект
„Реконструкция на коригиран участък от дере, стр. кв.179, УПИ І, прилежащ на ул.
„Стара планина“,
Р Е Ш И:
I. Общински съвет – Червен бряг дава съгласие да се подпише и одобрява
приложеното Споразумение със СД „Сирена – Пешев и Сие“ представлявано от Пешо
Иванов Пешев, като собственик на имот с идентификатор 80501.807.180, област
Плевен, община Червен бряг, гр. Червен бряг, бул. „Европа“ № 1 с площ 10 425 кв. м.,
кв. 179, парцел I.
II.Възлага на Кмета на Община Червен бряг да подпише одобреното
споразумение.

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

