
 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЧЕРВЕН БРЯГ 

 

     Препис-извлечение от протокол № 35  

     от заседание на Общински съвет –  

     Червен бряг, проведено на 30.05.2022 г. 

 

Относно: Точка: Първа.  

Отчет на Общинските търговски дружества  за първо тримесечие на 2022 година 

 

Общински съвет Червен бряг прие 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 608 

 

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 

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

общинските дружества с вх. № 038-01-13/10.05.2022 г.  отчети за дейността  на 

дружествата   за  първо тримесечие на 2022 година, Предложение от Комисията по 

здравеопазване, младежта и спорта от заседание проведено на 17.05.2022 г. и 

Предложение от Комисията по финансово стопанска политика и бюджет от заседание 

проведено на 16.05.2022 г. 

 Р Е Ш И: 

І. За “МБАЛ Червен бряг” ЕООД: 

Приема  отчета за  дейността на “Многопрофилна болница за активно лечение 

Червен бряг” ЕООД гр. Червен бряг за първо тримесечие на 2022 година.(Доклад, ОПР,  

баланс, справки), съгласно приложенията. 

 

ІІ. За „Медицински център Червен бряг “ ЕООД: 

Приема  отчет за дейността на„Медицински център Червен бряг“ ЕООД, гр. 

Червен бряг за първо тримесечие на 2022 година.(ОПР,  баланс, справки), 

съгласно приложенията. 

 

ІІІ. За “Хърхов” ЕООД: 

1.Не приема  отчета за дейността на «Хърхов»ЕООД гр. Червен бряг за първо 

тримесечие на 2022 година (ОПР,  баланс, съгласно приложенията.) 

2. Общински съвет Червен бряг във връзка с устни предложения от общински 

съветници Петър Петров, Мирослав Макавеев,  Петко Петков и от Кмета на общината 

относно вземане на решения за обсъждане  преобразуване на „Хърхов“ ЕООД в 

общинско предпирятие и  предоставяне на доклада от извършената  финансова 

проверка  на   „Хърхов“ ЕООД  на прокуратурата, 

Р Е Ш И: 

1.През месец юни на заседания на Постоянни комисии  и Общински съвет да се 

обсъди  преобразуване на "Хърхов" ЕООД в общинско предприятие. 

2.В срок до 30 юни ОбС задължава кмета на община Червен бряг   да 

представи  доклада от проверката на "Хърхов" ЕООД  в районна прокуратура Плевен. 

 

 
По т.І решението е прието с поименно гласуване  с 15  гласа ЗА, 4 против и 5  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 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.ІІІ  предложението за решение е  поставено  на гласуване за приемане  и с поименно 

гласуване  с 1  гласа ЗА, 16 против и 9  въздържали  се от общо 26  гласували общински 

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

По т.ІІІ.2.1  решението е прието с поименно гласуване  с 20  гласа ЗА, без против и 5  

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

Общинския съвет 

По т.ІІІ.2.2  решението е прието с поименно гласуване  с 18  гласа ЗА, 4 против и 1  въздържал  

се от общо 23  гласували общински съветници при общ брой 29 на съветниците в Общинския 

съвет 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ  

СЪВЕТ – ЧЕРВЕН БРЯГ:                               

  /Петьо Костов/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЧЕРВЕН БРЯГ 

 

     Препис-извлечение от протокол № 35  

     от заседание на Общински съвет –  

     Червен бряг, проведено на 30.05.2022 г. 

 

Относно: Точка: Втора.  

Предоставяне на възмездна финансова помощ на „Медицински център Червен 

бряг“ ЕООД от бюджета на Община Червен бряг 

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

и 1  въздържал  се от общо 27  гласували общински съветници при общ брой 29 на 

съветниците в Общинския съвет,  прие 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 609 

Общински съвет Червен бряг на основание чл. 21, ал.1,т.6 от ЗМСМА  чл. 124, 

ал. 2  от ЗПФ и чл. 41, 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, представеното от Кмета на общината  в 

Общински съвет с вх. № 07-01-151/16.05.2022 г. предложение относно предоставяне на 

възмездна финансова помощ на „Медицински център Червен бряг“ ЕООД от бюджета 

на Община Червен бряг  във връзка с постъпило писмо  от д-р Иво Нацов-управител на  

„Медицински център Червен бряг” ЕООД   вх. № 38-00-568/10.05.2022г.,  Предложения 

от всички комисии от заседания, проведени на 16, 17 и 18 май 2022 година, 

Р Е Ш И: 

 1.Общински съвет гр. Червен бряг дава съгласие: община Червен бряг   

да  предостави възмездна  финансова помощ на „Медицински център Червен бряг”  

ЕООД   в размер на 103 000 лв. с източник – собствени приходи на Община Червен 

бряг. 

 

 2.Задължава управителя на „Медицински център Червен бряг ” ЕООД , с 

предоставената сума в размер на 103 000 лв. да заплати трудови възнаграждения и 

осигурителни вноски на персонала работещ по проект „Мобилни здравно-социални 

услуги за възрастни хора и лица с увреждания в домашна среда“ за периода м. януари – 

м. април  2022г. и други задължения по изпълнение на дейностите по проекта. 

 

 3.Задължава управителя на „Медицински център Червен бряг ” ЕООД  

след верифициране и възстановяване на отчетените разходи, но най-късно в срок до 

22.12.2022г. да възстанови по бюджета на Община Червен бряг отпуснатата му 

възмездна  финансова помощ в размер на 103 000 лв. 

 

                        4.Задължава кмета на община Червен бряг да извърши необходимите 

корекции по бюджета на общината за 2022г., както следва: 

 

     І.Променя плана на приходите по бюджета на град Червен бряг за 2022г., 

както следва: 

1. Предоставена възмездна финансова помощ            било     става     разлика 

- §7201 „Предоставени средства по   

              възмездна фин. помощ”   /-/                            -124050   -227050   -103000 

- §7202 „Възстановени  суми по   

              възмездна фин. помощ”   /+/                          +216932  +319932   +103000 



 

 5. Общински съвет гр. Червен бряг дава съгласие за предварително 

изпълнение на решението, съгласно чл. 60, ал.1 от Административно процесуален 

кодекс. 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ  

СЪВЕТ – ЧЕРВЕН БРЯГ:                               

  /Петьо Костов/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЧЕРВЕН БРЯГ 

 

     Препис-извлечение от протокол № 35  

     от заседание на Общински съвет –  

     Червен бряг, проведено на 30.05.2022 г. 

 

Относно: Точка: Трета.  

Предоставяне на възмездна финансова помощ на „МБАЛ Червен бряг“ ЕООД от 

бюджета на Община Червен бряг 

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

и 1  въздържал  се от общо 24  гласували общински съветници при общ брой 29 на 

съветниците в Общинския съвет,  прие 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 610 

 

Общински съвет Червен бряг на основание чл. 21, ал.1,т.6 от ЗМСМА  чл. 124, 

ал. 2  от ЗПФ и чл. 41, 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, представеното от Кмета на общината  в 

Общински съвет с вх. № 07-01-152/16.05.2022 г. предложение относно предоставяне на 

възмездна финансова помощ на „МБАЛ Червен бряг“ ЕООД от бюджета на Община 

Червен бряг във връзка с постъпило предложение   от д-р Валерий Желязков - 

управител на „МБАЛ- Червен бряг” ЕООД   вх. № 38-00-583/13.05.2022г.,  

Предложения от всички комисии от заседания, проведени на 16, 17 и 18 май 2022 

година, 

 

Р Е Ш И: 

 

 1.Общински съвет гр. Червен бряг дава съгласие: община Червен бряг   

да  предостави възмездна  финансова помощ на  „МБАЛ- Червен бряг” ЕООД  в размер 

на 111 760 лв. с източник – собствени приходи на Община Червен бряг. 

 

 2.Задължава управителя на „МБАЛ- Червен бряг” ЕООД, с 

предоставената сума в размер на 111 760 лв. да заплати трудови възнаграждения, 

граждански договори и осигурителни вноски на персонала и екипа работещ по проект 

„Център за рехабилитация, физиотерапия и специализирана помощ в подкрепа на лица 

от уязвими групи“ от м. януари до м. май 2022г. и други задължения по изпълнение на 

дейностите по проекта. 

 

 3.Задължава управителя на „МБАЛ- Червен бряг” ЕООД след 

верифициране и възстановяване на отчетените разходи, но най-късно в срок до 

22.12.2022г. да възстанови по бюджета на Община Червен бряг отпуснатата му 

възмездна  финансова помощ в размер на 83 000 лв. 

 

                        4.Задължава кмета на община Червен бряг да извърши необходимите 

корекции по бюджета на общината за 2022г., както следва: 

 

 



     І.Променя плана на приходите по бюджета на град Червен бряг за 2022г., 

както следва: 

1. Предоставена възмездна финансова помощ            било     става     разлика 

- §7201 „Предоставени средства по   

              възмездна фин. помощ”   /-/                              -227050  -338810   -111760 

- §7202 „Възстановени  суми по   

              възмездна фин. помощ”   /+/                            +319932  +431692  +111760 

 

 5. Общински съвет гр. Червен бряг дава съгласие за предварително 

изпълнение на решението, съгласно чл. 60, ал.1 от Административно процесуален 

кодекс. 

 
 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ  

СЪВЕТ – ЧЕРВЕН БРЯГ:                               

  /Петьо Костов/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЧЕРВЕН БРЯГ 

 

     Препис-извлечение от протокол № 35  

     от заседание на Общински съвет –  

     Червен бряг, проведено на 30.05.2022 г. 

 

Относно: Точка: Четвърта.  

Информация относно изпълнението на договорите за наем на имоти – общинска 

собственост и събираемостта на наемите./без земеделски земи/ 

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 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 611 

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

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

съвет  през 2022 г., съгласно решение №513/ 26.01.2022 г. и представената от Кмета на 

общината  в Общински съвет с вх. № 07-01-146/11.05.2022 г. информация относно 

изпълнението на договорите за наем на имоти – общинска собственост и събираемостта 

на наемите./без земеделски земи/, Предложения от всички комисии от заседания, 

проведени на 16, 17 и 18 май 2022 година, 

Р Е Ш И: 

Приема информация относно изпълнението на договорите за наем на имоти – 

общинска собственост и събираемостта на наемите./без земеделски земи/, съгласно 

приложените справки. 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ  

СЪВЕТ – ЧЕРВЕН БРЯГ:                               

  /Петьо Костов/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЧЕРВЕН БРЯГ 

 

     Препис-извлечение от протокол № 35  

     от заседание на Общински съвет –  

     Червен бряг, проведено на 30.05.2022 г. 

 

Относно: Точка: Пета.  

Информация за дейността  по защитата при бедствия и аварии на община Червен 

бряг през 2021 г. 

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

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

съветниците в Общинския съвет,  прие 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 612 

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

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

съвет  през 2022 г., съгласно решение №513/ 26.01.2022 г. и представената от Кмета на 

общината  в Общински съвет с вх. № 07-01-132/09.05.2022 г. информация за дейността  

по защитата при бедствия и аварии на община Червен бряг през 2021 г., Предложения 

от всички комисии от заседания, проведени на 16, 17 и 18 май 2022 година, 

Р Е Ш И: 

Приема информация за дейността  по защитата при бедствия и аварии на община 

Червен бряг през 2021 г., съгласно приложението. 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ  

СЪВЕТ – ЧЕРВЕН БРЯГ:                               

  /Петьо Костов/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЧЕРВЕН БРЯГ 

 

     Препис-извлечение от протокол № 35  

     от заседание на Общински съвет –  

     Червен бряг, проведено на 30.05.2022 г. 

 

Относно: Точка: Шеста.  

Годишен отчет за изпълнение на Програмата за овладяване популацията на 

безстопанствените кучета на територията на община Червен бряг. 

 

Общински съвет Червен бряг   с явно   гласуване  с 20  гласа ЗА, без против и 7  

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

съветниците в Общинския съвет,  прие 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 613 

 

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

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

съвет  през 2022 г., съгласно решение №513/ 26.01.2022 г. и представения от Кмета на 

общината  в Общински съвет с вх. № 07-01-147/11.05.2022 г. годишен отчет за 

изпълнение на Програмата за овладяване популацията на безстопанствените кучета на 

територията на община Червен бряг, Предложения от всички комисии от заседания, 

проведени на 16, 17 и 18 май 2022 година, 

Р Е Ш И: 

Приема Годишен отчет за изпълнение на Програмата 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 № 35  

     от заседание на Общински съвет –  

     Червен бряг, проведено на 30.05.2022 г. 

 

Относно: Точка: Седма.  

Отчет за изпълнението на решенията на Общински съвет Червен бряг за периода 

от м. ноември 2021 г. до м. март 2022 г. 

 

Общински съвет Червен бряг   с явно   гласуване  с 22  гласа ЗА, 1 против и 2  

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

съветниците в Общинския съвет,  прие 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 614 

Общински съвет Червен бряг на основание чл.21, ал.1, т.23, т.24 и ал.2 от 

ЗМСМА, в изпълнение на  приетия план за  провеждане на заседанията на Общинския 

съвет през 2022 година, съгласно Решение № 513/26.01.2022 г. и във връзка с 

представения  на основание чл.44, ал.1, т.7 от ЗМСМА  от Кмета на общината  в 

Общински съвет с вх. № 07-01-143/11.05.2022 г.  отчет за изпълнението на решенията 

на Общински съвет Червен бряг за периода от м. ноември 2021 г. до м. март 2022 г., 

Предложения от всички комисии от заседания, проведени на 16, 17 и 18 май 2022 

година,  

Р Е Ш И: 
Приема  отчет за изпълнението на решенията на Общински съвет Червен бряг за 

периода от м. ноември 2021 г. до м. март 2022 г., съгласно приложението. 

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ  

СЪВЕТ – ЧЕРВЕН БРЯГ:                               

  /Петьо Костов/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЧЕРВЕН БРЯГ 

 

     Препис-извлечение от протокол № 35  

     от заседание на Общински съвет –  

     Червен бряг, проведено на 30.05.2022 г. 

 

Относно: Точка: Осма.  

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 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 615 

 

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. № 07-01-136/10.05.2022 г. 

информация относно изготвени, внесени, одобрени и в процес на изпълнение проекти 

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

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

Предложения от всички комисии от заседания, проведени на 16, 17 и 18 май 2022 

година, с явно   гласуване  с 22  гласа ЗА, 1 против и 3  въздържали  се от общо 26  

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

Р Е Ш И: 

Приема информация относно изготвени, внесени, одобрени и в процес на 

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

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

1270/23.04.2019 г.), съгласно приложението. 

 

 ІІ. Общински съвет Червен бряг във връзка с предложение  от общински 

съветник Петко Ивайлов Петков относно  изпълнение на договор за северен обходен 

път М.могила - V кв. с явно   гласуване  с 16  гласа ЗА, 3 против и 3  въздържали  се от 

общо 22  гласували общински съветници при общ брой 29 на съветниците в Общинския 

съвет 

Р Е Ш И: 

В срок до 30 юни 2022 г.  задължава Кмета на общината да сезира районна 

прокуратура Плевен за неизпълнение на ангажименти по договор за северен обходен 

път М.могила - V кв. и заведе съдебен иск срещу фирмата  изпълнител  

 

 ІІІ. Общински съвет Червен бряг във  връзка с предложение от  общински 

съветник Мирослав Митков Макавеев  относно  изпълнение на договор за северен 

обходен път М.могила - V кв., с явно   гласуване  с 20  гласа ЗА, без против и 8  

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

съветниците в Общинския съвет, 

 Р Е Ш И: 

Задължава Кмета на общината на базата на  неизпълнение на договора  за 

северен обходен път М.могила - V кв. да заведе иск срещу фирмата изпълнител.  

 



ІV. Общински съвет Червен бряг във връзка с предложение от общински 

съветник  Ивайло Петков Иванов относно участие на общински съветници в  комисии 

при приемане на обекти от местната инфраструктура, с явно   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, 

Р Е Ш И: 

Възлага на Кмета на общината, при  приемане на обекти от местна 

инфраструктура да участват обшински съветници от всяка група по един, като  кмета 

предварително проведе разговор с ръководителите, кой ще участва от групата. 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ  

СЪВЕТ – ЧЕРВЕН БРЯГ:                               

  /Петьо Костов/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЧЕРВЕН БРЯГ 

 

     Препис-извлечение от протокол № 35  

     от заседание на Общински съвет –  

     Червен бряг, проведено на 30.05.2022 г. 

 

Относно: Точка: Девета.  

Предложение за  приемане на Наредба за определяне на местна такса при промяна 

на предназначението на земеделска земя от общинския поземлен фонд  за 

неземеделски нужди на територията на община Червен бряг. 

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

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

съветниците в Общинския съвет,  прие 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 616 

 

Общински съвет Червен бряг на основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА , чл. 8, чл.26, чл.28 

от Закона за нормативните актове, чл. 30, ал. 2 от Закона за опазване на земеделските 

земи, чл.75, чл.76, ал.3, чл.77 от АПК, представеното от Кмета на общината  в 

Общински съвет с вх. № 07-01-124/26.04.2022 г. предложение за  приемане на Наредба 

за определяне на местна такса при промяна на предназначението на земеделска земя от 

общинския поземлен фонд  за неземеделски нужди на територията на община Червен 

бряг, Предложения от всички комисии от заседания, проведени на 16, 17 и 18 май 2022 

година, 

Р Е Ш И: 

1. Приема Наредба за определяне на местна такса при промяна на 

предназначението на земеделска земя от общинския поземлен фонд за неземеделски 

нужди на територията на община Червен бряг. 

2. Възлага изпълнението на Наредбата за определяне на местна такса при промяна 

на предназначението на земеделска земя от общинския поземлен фонд за неземеделски 

нужди на територията на община Червен бряг на Кмета на Община Червен бряг. 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ  

СЪВЕТ – ЧЕРВЕН БРЯГ:                               

  /Петьо Костов/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЧЕРВЕН БРЯГ 

 

     Препис-извлечение от протокол № 35  

     от заседание на Общински съвет –  

     Червен бряг, проведено на 30.05.2022 г. 

 

Относно: Точка: Десета.  

Доклад на Комисията, избрана с реш. № 324/05.03.2021 г., актуализирана с 

решение № 506/17.12.2021 г.  за  цялостна проверка по проектирането, 

изпълнението , фактурирането и санкциите на проект "Подобряване и изграждане 

на инфраструктурата за  питейни и отпадъчни води в гр. Червен бряг“ .  

 

Общински съвет Червен бряг   с явно   гласуване  с 27  гласа ЗА, без против и без  

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

съветниците в Общинския съвет,  прие 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 617 

 

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

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

2022 година, съгласно Решение № 513/26.01.2022 г., представения от общински 

съветник Петър Петров   в Общински съвет с вх. № 06-01-16/12.05.2022 г. частичен 

доклад на Комисията, избрана с реш. № 324/05.03.2021 г., актуализирана с решение № 

506/17.12.2021 г.  за  цялостна проверка по проектирането, изпълнението , 

фактурирането и санкциите на проект "Подобряване и изграждане на инфраструктурата 

за  питейни и отпадъчни води в гр. Червен бряг“  и препоръките изложени в доклада, 

Предложения от всички комисии от заседания, проведени на 16, 17 и 18 май 2022 

година, 

Р Е Ш И: 

І.Приема изложените в доклада  на на Комисията, избрана с реш. № 

324/05.03.2021 г., актуализирана с решение № 506/17.12.2021 г.  за  цялостна проверка 

по проектирането, изпълнението , фактурирането и санкциите на проект "Подобряване 

и изграждане на инфраструктурата за  питейни и отпадъчни води в гр. Червен 

бряг“ препоръки, както следва: 

ПРЕПОРЪКИ КЪМ ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ: 

1. Да се  изпрати писмо до фирмата Изпълнител с което да ги уведоми за спиране 

изтичането на гаранцията по двата обекта. 

2. Да се установи контакт с фирмата Изпълнител   по  Договор рег № 98-00-

1278/31.07.2013 и се иска от нея  да приведе дъждопреливник 2 ( в района на 

автогарата)  във функциониращо  състояние. 

3. Да се направи експертна финансова оценка за установяване на направените 

финансови разходи по позиция 80 от Работния проект. 

4. На основание чл 9,  от  Договор рег № 98-00-1278/31.07.2013  да се иска от 

фирмата Изпълнител   да възстанови на Общината надплатената сума от 103411 лв с 

лихвите,   при строителството на позиция 79 и 79“ от Работния проект, а също и ако има 

надплатена сума по позиция 80  . 

( Чл 9, пети абзац гласи: „да възстанови без протест суми по нередности заедно с 



дължимата лихва и други неправомерно получени средства“ ) 

5. С възстановените суми от фирмата изпълнител да се финансира отпушването 

на канализацията по ул „Бенковска“  и при необходимост - прилежащата канализация 

към дъждопреливник 3 в района на автогарата,  така че двата дъждопреливника да 

функционират нормално и отходните води да отиват към ПСОВ. 

6. В случай, че се установи, че технически е невъзможно отходните води от 

канализацията по ул Стара планина да се насочат по канализацията под ул „Бенковска“ 

към ПСОВ, Общината да предяви финансови претенции към фирмата изпълнител.   

 

ІІ. Задължава Кмета на Общината д-р Костадинов на сесията на Общинския 

съвет през м юни и м септември 2022г да  го информира за хода на изпълнението на 

горните препоръки. 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ  

СЪВЕТ – ЧЕРВЕН БРЯГ:                               

  /Петьо Костов/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЧЕРВЕН БРЯГ 

 

     Препис-извлечение от протокол № 35  

     от заседание на Общински съвет –  

     Червен бряг, проведено на 30.05.2022 г. 

 

Относно: Точка: Единадесета.  

Предложение относно изпълнение на решение 590/20.04.2022 г. на Общински съвет 

Червен бряг- избиране  ВрИД управител  „Хърхов“ ЕООД  

 

Общински съвет Червен бряг    прие 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 618 

 

Общински съвет Червен бряг в изпълнение на свое  решение 590/20.04.2022 г. 

буква Б, на основание резултата  от проведено поименно  гласуване ( 14  гласа ЗА, 8 

против и 6  въздържали  се от общо 28  гласували общински съветници при общ брой 

29 на съветниците в Общинския съвет) не приема внесеното устно на заседанието на 

Общинския съвет, проведено на 20.04.2022 г. от председателя на Общинския съвет  

предложение  относно  избиране ВрИД управител на „Хърхов“ ЕООД. 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ  

СЪВЕТ – ЧЕРВЕН БРЯГ:                               

  /Петьо Костов/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЧЕРВЕН БРЯГ 

 

     Препис-извлечение от протокол № 35  

     от заседание на Общински съвет –  

     Червен бряг, проведено на 30.05.2022 г. 

 

Относно: Точка: Дванадесета.  

Предложение относно Издаване на Запис на заповед в полза на Изпълнителна 

агенция „Програма за образование“, обезпечаваща авансово плащане на Община 

Червен бряг - бенефициент по АДБФП № BG05M2OP001-3.012-0003-C01 по проект 

„Всички заедно - модел за образователна интеграция на децата от Община Червен 

бряг“, по  процедура BG05M2OP001-3.012 „МИГ Карлуковски карст - Червен 

бряг-Искър“ – Мярка 7 „Достъп до качествено образование, чрез интегриранe в 

образователната система на деца и ученици от маргинализирани общности, 

включително роми“, с обща стойност на проекта 217 719,30 лв. 

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

и 3  въздържали  се от общо 26  гласували общински съветници при общ брой 29 на 

съветниците в Общинския съвет,  прие 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 619 

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

представеното от Кмета на общината  в Общински съвет с вх. № 07-01-137/10.05.2022 г. 

предложение относно издаване на Запис на заповед в полза на Изпълнителна агенция 

„Програма за образование“, обезпечаваща авансово плащане на Община Червен бряг - 

бенефициент по АДБФП № BG05M2OP001-3.012-0003-C01 по проект „Всички заедно - 

модел за образователна интеграция на децата от Община Червен бряг“, по  процедура 

BG05M2OP001-3.012 „МИГ Карлуковски карст - Червен бряг-Искър“ – Мярка 7 

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

деца и ученици от маргинализирани общности, включително роми“, с обща стойност на 

проекта 217 719,30 лв., Предложения от всички комисии от заседания, проведени на 16, 

17 и 18 май 2022 година, 

Р Е Ш И:                                            

1. Упълномощава д-р Цветан Костадинов Димитров – кмет на Община Червен 

бряг да подпише  Запис на заповед, без протест и разноски, без никакви възражения и 

без такси и удръжки от какъвто и да е било характер, платима на датата на предявяване 

на настоящия запис на заповед, по банкова сметка, посочена от поемателя по 

изпълнение на договора за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ в полза на 

Изпълнителна агенция „Програма за образование“ 2014-2020, обезпечаваща авансовото 

плащане по Административен договор с рег. № BG05M2OP001-3.012-0003-C01, в 

размер на  43 543,86 лв. (четиридесет и три хиляди петстотин четиридесет и три лева и 

осемдесет и шест стотинки). 

2. Възлага на д-р Цветан Костадинов Димитров – кмет на Община Червен бряг  

да подготви необходимите документи за подаване на Искане за авансово плащане по 

АДБФП № BG05M2OP001-3.012-0003-C01 по проект „Всички заедно - модел за 

образователна интеграция на децата от Община Червен бряг“ към Изпълнителна 

агенция „Програма за образование“ 2014-2020. 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ  

СЪВЕТ – ЧЕРВЕН БРЯГ:                               

  /Петьо Костов/ 



 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЧЕРВЕН БРЯГ 

 

     Препис-извлечение от протокол № 35  

     от заседание на Общински съвет –  

     Червен бряг, проведено на 30.05.2022 г. 

 

Относно: Точка: Тринадесета.  

 Информация за прилагане на системата на делегираните бюджети в учебните и 

детски заведения на община Червен бряг за 2022 г. 

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 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 620 

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. № 07-01-134/09.05.2022 г. 

информация за прилагане на системата на делегираните бюджети в учебните и детски 

заведения на община Червен бряг за 2022 г. в изпълнение на приетия план за 

провеждане на заседанията на Общински съвет през 2022 г., съгласно решение № 

513/26.01.2022 г.,  във връзка с чл.282 от закона за предучилищното и училищно 

образование, Предложение от комисията по образование, култура и вероизповедания и  

Комисията по финансово стопанска политика и бюджет от заседания, проведени на 

16.05.2022 г., 

 

Р Е Ш И: 

 

Приема информацията за прилагането на системата на делегираните бюджети в 

учебните и детски заведения на община Червен бряг  и разпределението по учебни и 

детски заведения на бюджета за 2022 г., съгласно приложението. 

 
 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ  

СЪВЕТ – ЧЕРВЕН БРЯГ:                               

  /Петьо Костов/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЧЕРВЕН БРЯГ 

 

     Препис-извлечение от протокол № 35  

     от заседание на Общински съвет –  

     Червен бряг, проведено на 30.05.2022 г. 

 

Относно: Точка: Четиринадесета.  

Информация за разпределение на  субсидията на читалищата на територията на 

община Червен бряг за 2022 година. 

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 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 621 

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. № 07-01-143/11.05.2022 г. 

информация за разпределение на  субсидията на читалищата на територията на община 

Червен бряг за 2022 година в изпълнение на приетия план за провеждане на 

заседанията на Общински съвет през 2022 г., съгласно решение № 513/26.01.2022 г. и 

Решение № 591, т.4.4.1. и т.4.4.3/20.04.2022 г., Предложение от Комисията по 

образование, култура и вероизповедания на свое заседание, проведено на 16.05.2022 г. 

 

Р Е Ш И: 

 

Приема Разпределение на субсидията на читалищата на територията на 

община Червен бряг за 2022 година, както следва: 

 

 

ЧИТАЛИЩЕ 

Държавна субсидия 2022 

(субсидирана бройка х 

стандарт 12 373.50лв.) 

Общинска 

субсидия 

2022 

НЧ „Н.Й. Вапцаров 1908” гр. Червен 

бряг 

97 441.31 лв. 

(7.875 бр.  х 12 373.50 лв.) 

1 300 

НЧ „Светлина 1999” гр. Червен бряг 
46 400.62 лв. 

(3.75 бр. х 12 373.50 лв.) 

200 

НЧ „Хр. Ботев 1923” с. Бресте 
6 186.75 лв. 

( 0.5 бр. х 12 373.50 лв.) 

100 

НЧ „В. Левски 1925” с. Глава 
15 466.87 лв. 

(1.25 бр. х 12 373.50 лв.) 

300 

НЧ „Хр. Ботев 1927” с. Горник 
15 466.87 лв. 

(1.25 бр. х 12 373.50 лв.) 

600 

НЧ „Просвета 1925” с. Девенци  
6 186.75 лв. 

( 0.5 бр. х 12 373.50 лв.) 

100 

НЧ „Хр. Ботев 1889” гр. Койнаре 
30 933.75 лв. 

(2.5 бр.  х 12 373.50 лв.) 

600 

НЧ „Хр. Ботев 1926” с. Лепица 
12 373.50 лв. 

(1 бр.  х 12 373.50 лв.) 

500 



 НЧ „Огняна 1899” с. Радомирци 

20 106.94 лв. 

(1.625 бр. х 12 373.50  лв.) 

 

500 

НЧ „Н.Й. Вапцаров 1871” с. Ракита 
15 466.87 лв. 

(1.25 бр. х 12 373.50 лв.) 

500 

НЧ „Тодор Попов 1927” с. Реселец 
15 466.87 лв. 

(1.25 бр. х 12 373.50 лв.) 

700 

НЧ „В. Христов 1927” с. Рупци 
15 466.87 лв. 

(1.25 бр. х 12 373.50 лв.) 

700 

НЧ „Асен Златаров 1921” с. Сухаче 
17 013.56 лв. 

(1.375 бр. х 12 373.50 лв.) 

800 

НЧ „Развитие 1897” с. Телиш 
40 213.87 лв. 

(3.25 бр. х 12 373.50 лв.) 

800 

НЧ „М. Лаков 1903” с. Чомаковци 
17 013.56 лв. 

(1.375 бр. х 12 373.50 лв.) 

300 

 371 205 лв. 8 000 лв. 

 
 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ  

СЪВЕТ – ЧЕРВЕН БРЯГ:                               

  /Петьо Костов/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЧЕРВЕН БРЯГ 

 

     Препис-извлечение от протокол № 35  

     от заседание на Общински съвет –  

     Червен бряг, проведено на 30.05.2022 г. 

 

Относно: Точка: Петнадесета.  

Информация за разпределението на субсидията на спортните клубове в община 

Червен бряг за 2022 година. 

Общински съвет Червен бряг   с поименно   гласуване  с 16  гласа ЗА, 2 против и 

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

съветниците в Общинския съвет,  прие 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 622 

 

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

решение № 591/20.04.2022 г. и приетия план за провеждане на заседанията на 

Общински съвет през 2022 г., съгласно решение № 513/26.01.2022 г. ;  представената от 

Кмета на общината  в Общински съвет с вх. № 07-01-141/11.05.2022 г. информация за 

разпределението на субсидията на спортните клубове в община Червен бряг за 2022 

година, Предложение от Комисията по здравеопазване, младежта и спорта  от  

заседание  проведено на  17.05.2022 г., 

Р Е Ш И: 

Приема Разпределение на субсидията на спортните клубове в община Червен 

бряг за 2022 година, както следва: 

 ВК „ЛОКОМОТИВ” Червен бряг – 32 000 лв.; 

 СКЛА „СПРИНТ” Червен бряг – за издръжка на Спортната зала 25 000 лв. 

                – за дейност 10 000 лв. 

 КЛА „СПАРТАК” Койнаре – за издръжка на Спортната зала 7 000 лв. 

                          – за дейност 7 500 лв. 

 СКХТ „ЛОКОМОТИВ” Червен бряг – 1 000 лв. 

 ШК „МИХАИЛ ТАЛ” Червен бряг – 1 500 лв. 

 БОКСОВ КЛУБ гр. Червен бряг – 9 000 лв. 

 СКВТ „СТАРТ” Червен бряг – 19 000 лв. 

 КК „ШОБУ“ гр. Червен бряг – 2 500 лв. 

 ОФК „ПАРТИЗАН“ гр. Червен бряг – 123 000 лв. 

 ФК „СПАРТАК” гр. Койнаре – 10 500 лв. 

ФК „СВЕТОСЛАВ” с. Лепица – 2 500 лв. 

ФК „ДРЕНОВЕЦ” с. Горник – 3 500 лв.  

ФК „БОТЕВ-РУПЦИ 2020“ с. Рупци – 2 500 лв. 

ФК „ЧЕРВЕНА ЗВЕЗДА-1945“ с. Глава – 2 500 лв. 

 
 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ  

СЪВЕТ – ЧЕРВЕН БРЯГ:                               

  /Петьо Костов/ 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЧЕРВЕН БРЯГ 

 

     Препис-извлечение от протокол № 35  

     от заседание на Общински съвет –  

     Червен бряг, проведено на 30.05.2022 г. 

 

Относно: Точка: Шестнадесета.  

Информация относно пенсионерските клубове и клубовете на инвалида на 

територията на община Червен бряг (регистрация, състояние, дейност, 

финансиране). 

На основание резултатите от проведените гласувания Общински съвет Червен бряг 

прие 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 623 

 

 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. № 07-01-140/11.05.2022 г. 

информация относно пенсионерските клубове и клубовете на инвалида на територията 

на община Червен бряг (регистрация, състояние, дейност, финансиране) в изпълнение 

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

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

политика, трудова заетост и етнодемографски въпроси  от заседание  проведено на  

16.05.2022 г., 

Р Е Ш И: 

 Приема информация относно пенсионерските клубове и клубовете на инвалида 

на територията на община Червен бряг (регистрация, състояние, дейност, 

финансиране), съгласно приложението. 

 ІІ. Общински съвет Червен бряг във връзка  с устно предложение от общински 

съветник  Петър Петков Петров 

 Р Е Ш И: 

На заседание на ОбС   през месец юни  кметът на общината да представи разчет 

на финансиране на пенсионерските клубове, клубовете на инвалидите и клубовете на 

слепите през 2022 година  

 
По т.І решението е прието 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 

По т.ІІ решението е прието с явно   гласуване  с 21  гласа ЗА, без против и 3  

въздържали  се от общо 24  гласували общински съветници при общ брой 29 на съветниците в 

Общинския съвет 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ  

СЪВЕТ – ЧЕРВЕН БРЯГ:                               

  /Петьо Костов/ 

 

 

 

 

 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЧЕРВЕН БРЯГ 

 

     Препис-извлечение от протокол № 35  

     от заседание на Общински съвет –  

     Червен бряг, проведено на 30.05.2022 г. 

 

Относно: Точка: Седемнадесета.  

Предложение относно отпускане финансова помощ на граждани  

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

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

съветниците в Общинския съвет,  прие 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 624 

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

на общината с вх. № 07-01-138/10.05.2022г.  относно отпускане на  еднократна 

финансова помощ на граждани и съгласно утвърдени с  решение № 71 /29.01.2016 г. 

Критерии  за отпускане на еднократна финансова помощ на граждани от община 

Червен бряг, Предложение от Комисията по здравеопазване, младежта и спорта от 

заседание, проведено на 17.05.2022 г. и предложение от Комисията  по социална 

политика, трудова заетост и етнодемографски въпроси  от  заседание  проведено на 

16.05.2022 г., 

Р Е Ш И: 

1.Да  се отпусне  финансова помощ в размер на 1000лв. на Д. Ц. Д. от 

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

еднократна финансова помощ. 

         2.Да  се отпусне  финансова помощ в размер на 100лв. на  М. М. К.  от гр.Койнаре, 

ул.„... 

3. Да  се отпусне  финансова помощ  в размер на 100лв. на М. З. М. от с.Ракита, 

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

финансова помощ. 

         4. Да  се отпусне  финансова помощ в размер на 600лв.  на М. Е. А. от с.Глава, 

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.. Д. П. от 

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

еднократна финансова помощ. 

 6.Да се отпусне  финансова помощ в размер на 200лв. на  С. Г. С. от гр.Червен 

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

еднократна финансова помощ. 

7. Да  се отпусне  финансова  помощ в размер на  800лв. на  В. Н. В.  от 

гр.Червен бряг, Ж.К.., на  основание по  раздел III,л.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 № 35  

     от заседание на Общински съвет –  

     Червен бряг, проведено на 30.05.2022 г. 

 

Относно: Точка: Осемнадесета.  

Предложение относно  приемане на пазарна оценка и продажба на недвижим 

имот- частна общинска собственост, находящ се в гр. Червен бряг – имот 

80501.807.110- „Южна промишлена“. 

Общински съвет Червен бряг   с поименно   гласуване  с 24  гласа ЗА, без против 

и 3  въздържали  се от общо 27  гласували общински съветници при общ брой 29 на 

съветниците в Общинския съвет,  прие 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 625 

 

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, Раздел ІІІ, буква Б, т. 9 от 

Програма за управление и разпореждане с имоти-общинска собственост в Община 

Червен бряг за 2022 г. приета с Решение № 516/26.01.2022 г. на ОС, представеното от 

Кмета на общината  в Общински съвет с вх. № 07-01-129/04.05.2022 г. предложение 

относно Приемане на пазарна оценка и продажба на недвижим имот – частна общинска 

собственост, находящ се в гр. Червен бряг, Предложение от Комисията по Общинска 

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

17.05.2022 г., 

 

Р Е Ш И: 

 

1. Приема пазарна оценка за продажба на недвижим имот – частна общинска 

собственост, представляващ Поземлен имот с идентификатор 80501.807.110, с площ 

2049 кв. м, начин на трайно ползване: незастроен имот за производствен, складов 

обект, трайно предназначение на територията - урбанизирана, в размер на 

15800,00/петнадесет хиляди и осемстотин/ лева без ДДС. 

2. Да се проведе публичен търг с тайно наддаване, по реда на Глава 8 раздел I и 

II от НРПУРОИ за покупко-продажба на недвижим имот – частна общинска 

собственост описан в т.1, при начална тръжна продажна цена, в размер на 

15800,00/петнадесет хиляди и осемстотин/ лева без ДДС и депозит за участие в размер 

на 10% от началната тръжна продажна цена. 

3. Утвърждава комисия за подготовка и провеждане на процедурата, в състав от 

7/седем/ члена, от които от които председател,  правоспособен юрист, 4-ма общински 

съветника, представител на общинска администрация. 

Определя резервни членове: 3/трима/ общински съветника. 

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

подготовката и провеждането на процедурата за продажба по реда на НРПУРОИ и 

подписването на договор за покупко – продажба. 

5.  В изпълнение на т.3  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 

определя  за участие в комисията  общинските съветници Петко Ивайлов Петков, 



Красимир Митков Ангелов, Николай Георгиев Мишовски и Красимир Алеков Евтимов, 

за резервни членове  Атанас Цветанов Атанасов, Тодор Иванов Тодоров   и Петя 

Веселинова Митрашкова. 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ  

СЪВЕТ – ЧЕРВЕН БРЯГ:                               

  /Петьо Костов/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЧЕРВЕН БРЯГ 

 

     Препис-извлечение от протокол № 35  

     от заседание на Общински съвет –  

     Червен бряг, проведено на 30.05.2022 г. 

 

Относно: Точка: Деветнадесета.  

Предложение относно учредяване на временно и безвъзмездно право за 

управление върху имот - публична общинска собственост, представляващ 

помещение на І етаж с площ 80,00 кв. м., находящ се в сградата на кметство на с. 

Ракита в кв. 70 по плана на селото, съгл. АОС 130/05.10.1998 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 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 626 

Общински съвет Червен бряг на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 12, 

ал. 3 от ЗОС във връзка с чл. 14 от НРПУРОИ,  представеното от Кмета на общината  в 

Общински съвет с вх. № 07-01-130/05.05.2022 г. предложение относно учредяване на 

временно и безвъзмездно право за управление върху имот - публична общинска 

собственост, представляващ помещение на І етаж с площ 80,00 кв. м., находящ се в 

сградата на кметство на с. Ракита в кв. 70 по плана на селото, съгл. АОС 130/05.10.1998 

г. , Предложение от Комисията по Общинска собственост, земеделие, гори и водно 

стопанство от заседание, проведено на  17.05.2022 г., 

 

Р Е Ш И: 

 

Дава съгласие да се учреди временно и безвъзмездно право за управление върху 

имот - публична общинска собственост, представляващ помещение на І етаж с площ 

80,00 кв. м., находящ се в сградата на кметство на с. Ракита в кв. 70 по плана на селото, 

съгл. АОС 130/05.10.1998 г. за срок от 5 / пет / години. 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ  

СЪВЕТ – ЧЕРВЕН БРЯГ:                               

  /Петьо Костов/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЧЕРВЕН БРЯГ 

 

     Препис-извлечение от протокол № 35  

     от заседание на Общински съвет –  

     Червен бряг, проведено на 30.05.2022 г. 

 

Относно: Точка: Двадесета.  

Предложение  относно учредяване на временно и безвъзмездно право за 

управление върху имот - публична общинска собственост, представляващ 

помещение част от автоспирка с площ 35 кв. м. цялото от 76 кв. м., находящ се в 

кв. 53 по плана на с. Глава, съгл. АОС 171/10.04.2000 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 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 627 

Общински съвет Червен бряг на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 12, 

ал. 3 от ЗОС във връзка с чл. 14 от НРПУРОИ,  представеното от Кмета на общината  в 

Общински съвет с вх. № 07-01-142/11.05.2022 г. предложение  относно учредяване на 

временно и безвъзмездно право за управление върху имот - публична общинска 

собственост, представляващ помещение част от автоспирка с площ 35 кв. м. цялото от 

76 кв. м., находящ се в кв. 53 по плана на с. Глава, съгл. АОС 171/10.04.2000 г. , 

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

стопанство от заседание, проведено на  17.05.2022 г., 

Р Е Ш И: 

I. Дава съгласие да се учреди временно и безвъзмездно право за управление 

върху имот - публична общинска собственост, представляващ помещение част от 

автоспирка с площ 35 кв. м. цялото от 76 кв. м., находящ се в кв. 53 по плана на с. 

Глава, съгл. АОС 171/10.04.2000 г.  за срок от 5 / пет / години. 

 
 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ  

СЪВЕТ – ЧЕРВЕН БРЯГ:                               

  /Петьо Костов/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЧЕРВЕН БРЯГ 

 

     Препис-извлечение от протокол № 35  

     от заседание на Общински съвет –  

     Червен бряг, проведено на 30.05.2022 г. 

 

Относно: Точка: Двадесет и първа.  

Предложение относно промяна в характера на собствеността от публична в частна 

общинска собственост, приемане на  пазарна оценка на площ от 146,00 кв.м. 

отразено в скицата-предложение и одобряване сключване предварителен договор 

за промяна на граници на урегулирани поземлени имоти и прехвърляне на 

собственост по смисъла на чл.15, ал.3 и ал.5 от ЗУТ. 

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

и 1  въздържал  се от общо 24  гласували общински съветници при общ брой 29 на 

съветниците в Общинския съвет,  прие 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 628 

Общински съвет Червен бряг на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 6, 

ал. 1 от ЗОС, чл.50, ал. 2 от НРПУРОИ, чл. 15, ал. 3 и ал. 5 от Закона за устройство на 

територията във връзка с Решение № 386 взето на редовно заседание на Общински 

съвет – Червен бряг  проведено с Протокол № 21/ 31.05.2021 год., влязло в сила 

изменение на ОУП на 01.04.2022г.,  представеното от Кмета на общината  в Общински 

съвет с вх. № 07-01-144/11.05.2022 г. предложение относно промяна в характера на 

собствеността от публична в частна общинска собственост, приемане на  пазарна 

оценка на площ от 146,00 кв.м. отразено в скицата-предложение и одобряване 

сключване предварителен договор за промяна на граници на урегулирани поземлени 

имоти и прехвърляне на собственост по смисъла на чл.15, ал.3 и ал.5 от ЗУТ, 

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

стопанство от заседание, проведено на  17.05.2022 г., Предложение от комисията по 

устройство на територията, благоустрояване, комунални дейности и екология от 

заседание, проведено на 16.05.2022 г., 

Р Е Ш И: 

I. Променя характера на собствеността на поземлен имот публична общинска 

собственост с идентификатор 80501.807.83 по КК и КР на гр. Червен бряг разположен в 

кв. 177 от публична в частна общинска собственост,  актуван с АОС 2606/29.06.2021г. 

II. Приема пазарна оценка в размер на 1200 /хиляда и двеста лева/ без ДДС, за 

част от поземлен имот с идентификатор 80501.807.83 по КК и КР на гр. Червен бряг 

разположен в кв. 177, с площ от 146,00 кв. м отразено в скицата - Извадка от проекта за 

изменение на подробен устройствен  план – план за регулация и застрояване на УПИ 

XXXI807.82 и УПИ ХХХII807.83,  кв.177 по ПУП – ПРЗ на гр. Червен бряг;    

III. Приема изготвения проект за предварителен договор по чл.15, ал.5 от ЗУТ с 

определената по т. II цена.  

II. Възлага на Кмета на Община Червен бряг или упълномощено от него лице, да 

извърши необходимите правни и фактически действия, съгласно разпоредбите на ЗУТ 

свързани с изпълнението на настоящото решение.   

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ  

СЪВЕТ – ЧЕРВЕН БРЯГ:                               

  /Петьо Костов/ 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЧЕРВЕН БРЯГ 

 

     Препис-извлечение от протокол № 35  

     от заседание на Общински съвет –  

     Червен бряг, проведено на 30.05.2022 г. 

 

Относно: Точка: Двадесет и втора.  

Предложение (Писмо от МЗ)  относно определяне представител на община Червен 

бряг в областната комисия за изработване на областна здравна карта. 

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 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 629 

 

Общински съвет Червен бряг на основание чл.21, ал.1, т.23 , чл.17, ал.1,т.4 , 

чл.20 и ал.2 от ЗМСМА, чл.29, ал.3 и ал.4 от закона за лечебните заведения и 

представеното от Кмета на общината  в Общински съвет с вх. № 07-01-133/09.05.2022 г. 

предложение относно определяне представител на община Червен бряг в областната 

комисия за изработване на областна здравна карта, Предложение от Комисията по 

здравеопазване, младежта и спорта от заседание, проведено на 17.05.2022 г., 

Р Е Ш И: 

Определя представител на община Червен бряг в областна комисия за 

изработване на областна здравна карта, както следва: 

1.Д-р Георги Иванов Георгиев -  председател на Комисията по „Здравеопазване, 

младежта и спорта“- основен  член. 

2.Д-р Даниел Кръстев Иванов – член на  Комисията по „Здравеопазване, 

младежта и спорта“-резервен член. 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ  

СЪВЕТ – ЧЕРВЕН БРЯГ:                               

  /Петьо Костов/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЧЕРВЕН БРЯГ 

 

     Препис-извлечение от протокол № 35  

     от заседание на Общински съвет –  

     Червен бряг, проведено на 30.05.2022 г. 

 

Относно: Точка: Двадесет и трета.  

Предложение (Писмо от МЗ)  относно определяне представител на община Червен 

бряг в областната комисия за изработване на областна аптечна карта. 

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

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

съветниците в Общинския съвет,  прие 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 630 

Общински съвет Червен бряг на основание чл.21, ал.1, т.23 , чл.17, ал.1,т.4 , 

чл.20 и ал.2 от ЗМСМА, чл.227б, ал.2 и ал.3 от Закона за лекарствените продукти в 

хуманната медицина и Писмо от МЗ с  вх. № 04-04-2/16.05.2022 г.  в Общински съвет 

Червен бряг относно определяне представител на община Червен бряг в областната 

комисия за изработване на областна аптечна карта,  устно предложение от общинска 

администрация, Предложение от комисията по здравеопазване, младежта и спорта от 

заседание, проведено на 17.05.2022 г., 

Р Е Ш И:  

Определя представител на община Червен бряг в областна комисия за 

изработване на областна аптечна карта, както следва: 

1.Д-р Даниел Кръстев Иванов – член на  Комисията по „Здравеопазване, 

младежта и спорта“-.основен член 

2.Д-р Георги Иванов Георгиев -  председател на Комисията по „Здравеопазване, 

младежта и спорта“- резервен член 

 
 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ  

СЪВЕТ – ЧЕРВЕН БРЯГ:                               

  /Петьо Костов/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЧЕРВЕН БРЯГ 

 

     Препис-извлечение от протокол № 35  

     от заседание на Общински съвет –  

     Червен бряг, проведено на 30.05.2022 г. 

 

Относно: Точка: Двадесет и четвърта.  

Писмо от Администрация на президента  на Република България с приложена 

молба от г-жа Снежанка … Иванова от гр. Червен бряг, ул. „…., вх… за 

опрощаване на дължими държавни вземания. 

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

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

съветниците в Общинския съвет,  прие 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 631 

 

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

връзка с чл. 98, т. 12 от Конституцията на Република България, Писмо № 94-05-

12(1)/22.02.2022 г. на Администрация на президента  на Република България с 

приложена молба от г-жа Снежанка.. Иванова от гр. Червен бряг, ул. „.. .., ,  за 

опрощаване на дължими държавни вземания  и окоплектована преписката съобразно 

процедурата по опрощаване, Предложение от Комисията по социална политика, 

трудова заетост и етнодемографски въпроси от заседание, проведено на 16.05.2022 г.,  

Р Е Ш И:  

Предлага на Президента на Република България да  бъде опростено 

дължимото  задължение на   г-жа Снежанка .. Иванова от гр. Червен бряг, ул. „… . 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ  

СЪВЕТ – ЧЕРВЕН БРЯГ:                               

  /Петьо Костов/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЧЕРВЕН БРЯГ 

 

     Препис-извлечение от протокол № 35  

     от заседание на Общински съвет –  

     Червен бряг, проведено на 30.05.2022 г. 

 

Относно: Точка: Двадесет и пета.  

Предложение (протокол) от комисията провела конкурса за 

възлагане  управлението на „МБАЛ Червен бряг“ ЕООД. 

На основание резултатите от проведените гласувания, Общински съвет Червен 

бряг   прие 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 632 

 

Общински съвет Червен бряг  на основание  внесен протокол в Общински съвет 

Червен бряг  с вх. № 07-01-154/17.05.2022 г. от Комисията  избрана с решение № 

541/28.02.2022 г. на ОбС , назначена със заповед № РД-09-138/30.03.2022 г. на Кмета на 

общината и проведен конкурс за  възлагане  управлението на «МБАЛ Червен бряг» 

ЕООД,   

Р Е Ш И: 

 Общински съвет Червен бряг  не сключва договор за възлагане управлението на 

„МБАЛ Червен бряг“ ЕООД с д-р Валерий Желязков. 

  

 ІІ. Общински съвет Червен бряг във връзка с устно предложение от общински 

съветник петко Петков относно  обявяване на нов конкурс за възлагане управлението 

на „МБАЛ Червен бряг“ ЕООД, 

Р Е Ш И: 

Възлага на Кмета на общината  за следващото заседание на ОбС да 

внесе  предложение за  обявяване  нов конкурс за управител на МБАЛ Червен бряг 

ЕООД. 

 
По т.І решението е прието   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 

По т.ІІ решението е прието   с поименно   гласуване  с 24  гласа ЗА, без против и без  въздържал  

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 № 35  

     от заседание на Общински съвет –  

     Червен бряг, проведено на 30.05.2022 г. 

 

Относно: Точка: Двадесет и шеста.  

По чл.53:Предложение относно предоставяне на възмездна финансова помощ на 

„Медицински център Червен бряг“ ЕООД от бюджета на Община Червен бряг за 

2022 година. 

Общински съвет Червен бряг   с поименно   гласуване  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,  прие 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 633 

Общински съвет Червен бряг на основание чл. 21, ал.1,т.6 от ЗМСМА  чл. 124, 

ал. 2  от ЗПФ и чл. 41, 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, във връзка с постъпило писмо  от д-р Иво 

Нацов-управител на  „Медицински център Червен бряг” ЕООД   вх. № 38-00-

602/19.05.2022г.,   

Р Е Ш И: 

 

 1.Общински съвет гр. Червен бряг дава съгласие: община Червен бряг   

да  предостави възмездна  финансова помощ на „Медицински център Червен бряг”  

ЕООД   в размер на 65 000 лв. с източник – собствени приходи на Община Червен бряг. 

 

 2.Задължава управителя на „Медицински център Червен бряг ” ЕООД , с 

предоставената сума в размер на 65 000 лв. да заплати трудови възнаграждения и 

осигурителни вноски на персонала работещ по проект „Мобилни здравно-социални 

услуги за възрастни хора и лица с увреждания в домашна среда“ за м. май  2022г. и 

други задължения по изпълнение на дейностите по проекта. 

 

 3.Задължава управителя на „Медицински център Червен бряг ” ЕООД  

след верифициране и възстановяване на отчетените разходи, но най-късно в срок до 

22.12.2022 г. да възстанови по бюджета на Община Червен бряг отпуснатата му 

възмездна  финансова помощ в размер на 65 000 лв. 

 

                        4.Задължава кмета на община Червен бряг да извърши необходимите 

корекции по бюджета на общината за 2022г., както следва: 

 

     І.Променя плана на приходите по бюджета на град Червен бряг за 2022г., 

както следва: 

1. Предоставена възмездна финансова помощ            било     става     разлика 

- §7201 „Предоставени средства по   

              възмездна фин. помощ”   /-/                              -338810   -403810   -65000 

- §7202 „Възстановени  суми по   

              възмездна фин. помощ”   /+/                            +431692  +496692  +65000 

  



 5. Общински съвет гр. Червен бряг дава съгласие за предварително 

изпълнение на решението, съгласно чл. 60, ал.1 от Административно процесуален 

кодекс. 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ  

СЪВЕТ – ЧЕРВЕН БРЯГ:                               

  /Петьо Костов/ 

 

 

 

 

 


