
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЧЕРВЕН БРЯГ 

 

     Препис-извлечение от протокол № 43  

     от заседание на Общински съвет –  

     Червен бряг, проведено на 31.01.2023 г. 

 

Относно точка  първа: 

 Анализ за дейността на Районна служба „Пожарна безопасност и защита на 

населението“- гр. Червен бряг през 2022 година.   

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 

№ 773 

 

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

представения от Началника  на Районна служба „Пожарна безопасност и защита на 

населението“  с вх. № 028-01-1/05.01.2023 г. Анализ за дейността на Районна служба 

„Пожарна безопасност и защита на населението“- гр. Червен бряг през 2022 година, 

Предложение от Комисията по  „Транспорт, законност, обществен ред, сигурност и 

граждански права” от  заседание  проведено на 25.01.2023 г. ,  

Р Е Ш И: 

Приема за сведение  Анализ за дейността на Районна служба „Пожарна 

безопасност и защита на населението“- гр. Червен бряг през 2022 година, съгласно 

приложението. 

 

 

 
 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ  

СЪВЕТ – ЧЕРВЕН БРЯГ:                               

  /Петьо Костов/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЧЕРВЕН БРЯГ 

 

     Препис-извлечение от протокол № 43  

     от заседание на Общински съвет –  

     Червен бряг, проведено на 31.01.2023 г. 

 

Относно точка втора:  

Анализ относно   работата на Районно управление  - Червен бряг през периода от 

01.01.2022 до 31.12.2022 година. 

 

Общински съвет Червен бряг   с явно   гласуване  с 29  гласа ЗА, без против и без  

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

съветниците в Общинския съвет,  прие 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 774 

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

представения от Началника  на Районно управление с вх. № 028-00-2/13.01.2023 г. 

Анализ относно   работата на Районно управление  - Червен бряг през периода от 

01.01.2022 до 31.12.2022 година, Предложение от Комисията по  „Транспорт, 

законност, обществен ред, сигурност и граждански права” от  заседание  проведено на 

25.01.2023 г. ,  

 

Р Е Ш И: 

Приема за сведение  Анализ относно   работата на Районно управление  - Червен 

бряг през периода от 01.01.2022 до 31.12.2022 година, съгласно приложението. 

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ  

СЪВЕТ – ЧЕРВЕН БРЯГ:                               

  /Петьо Костов/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЧЕРВЕН БРЯГ 

 

     Препис-извлечение от протокол № 43  

     от заседание на Общински съвет –  

     Червен бряг, проведено на 31.01.2023 г. 

 

Относно точка трета: 

Отчет за дейността на Общински съвет Червен бряг за периода 01.07.2022 г.-

31.12.2022 г. 

 

Общински съвет Червен бряг   с явно   гласуване  с 18 гласа ЗА, 3 против и 2  

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 

№ 775 

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. № 06-01-3/18.01.2023 г. отчет за дейността на Общински съвет 

Червен бряг за периода 01.07.2022 г.-31.12.2022 г., Предложения от всички комисии от 

заседания проведени на 24 и 25 февруари 2023 година, 

Р Е Ш И: 

Приема отчет за дейността на Общински съвет Червен бряг за периода 

01.07.2022 г.-31.12.2022 г., съгласно приложението 

 

 
 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ  

СЪВЕТ – ЧЕРВЕН БРЯГ:                               

  /Петьо Костов/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЧЕРВЕН БРЯГ 

 

     Препис-извлечение от протокол № 43  

     от заседание на Общински съвет –  

     Червен бряг, проведено на 31.01.2023 г. 

 

Относно точка четвърта: 

Предложение за приемане на план за заседанията на Общински съвет Червен 

бряг  през 2023 година. 

 

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 

№ 776 

 

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

чл.43, ал.2 от Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите 

комисии и взаимодействието му с общинска администрация, представеното от 

Председателя на Общински съвет с вх. № 06-01-4/18.01.2023 г. предложение за 

приемане на план за заседанията на Общински съвет Червен бряг  през 2023 година, 

Предложения от всички комисии от заседания проведени на 24 и 25 февруари 2023 

година, 

Р Е Ш И:  

Приема план за заседанията на Общински съвет Червен бряг  - 2023 година, 

както следва: 

 

МЕСЕЦ ЯНУАРИ 2023 г. 

 

1.Анализ за дейността на Районна служба „Пожарна безопасност и защита на 

населението“- гр. Червен бряг през 2022 година. 

  Докл.: Началник РСПБЗН и Комисия по транспорт, законност,  

   обществен ред, сигурност и граждански права 

2.Анализ относно   работата на Районно управление  - Червен бряг за периода от 

01.01.2022 до 31.12.2022 година. 

Докл. : Началник Районно управление   и Комисия по транспорт, 

законност,  обществен ред, сигурност и граждански права 

3.Отчет за дейността на Общински съвет Червен бряг за периода 01.07.2022 г.-

31.12.2022 г. 

Докл.: Председателят на Общинския съвет и всички постоянни комисии 

4.Предложение за приемане на план за заседанията на Общински съвет Червен 

бряг  през 2023 година. 

Докл.: Председателят на Общинския съвет и всички постоянни комисии 

5. 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.) 

Докл.: Кметът на общината и всички постоянни комисии 



 6.Предложение относно откриване процедура за провеждане на конкурс за 

възлагане управлението на „Многопрофилна болница за активно лечение-Червен 

бряг“ЕООД 

Докл.: Кметът на общината и всички постоянни комисии 

7. 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 четвърто тримесечие на 2022 г. 

Докл.: Кметът на общината и Комисия  по финансово стопанска политика 

и бюджет  

8.Предложение относно отпускане финансова помощ на граждани. 

Докл.: Кметът на общината, Комисия по социална политика, трудова 

заетост и етнодемографски въпроси и  комисия по здравеопазване, 

младежта и спорта 

9.Заявление  относно финансово подпомагане на нуждаещите се за извършване 

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

методите на арт. 

Докл.: Комисия по здравеопазване, младежта и спорта 

 10.Предложение относно допускане изработването на Подробен устройствен 

план (ПУП) на гр.Червен бряг за промяна предназначението на ПИ 80501.501.5 по КК и 

КР за землището на гр.Червен бряг 

Докл.: Кметът на общината и Комисия  по устройство на територията, 

благоустрояване, комунални дейности и екология 

 11. Предложение относно отдаване под наем за временно и възмездно  ползване  

на общински недвижим имот, находящ се в „МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР-ЧЕРВЕН 

БРЯГ“ ЕООД  гр. Червен бряг, за осъществяване на консултация и медицинска помощ 

на населението. 

Докл.: Кметът на община Червен бряг и Комисия по общинска 

собственост, земеделие, гори и водно стопанство 

12.Информация, резултати и анализ относно изпълнение на т. ІV  

от Р Е Ш Е Н И Е № 615 от 30.05.2022 г. (относно приемане на обекти от местна 

инфраструктура) 

  Докл.: Кметът на община Червен бряг и всички комисии 

 13.Уведомително писмо  от Кмета на общината относно извършена проверка на 

общински имот-  постройка и гараж на ул. „Ст. Караджа“ 8(бивша сграда на Банка 

ДСК)  и предложение  за  неотложен ремонт на стойност 17 971, 87 лв. 

Докл.: Кметът на община Червен бряг, Комисия  по устройство на 

територията, благоустрояване, комунални дейности и екология 

 и  Комисия  по финансово стопанска политика и бюджет  

14.Отговор на питане 

 

 

МЕСЕЦ ФЕВРУАРИ 2023 г. 

 

1. Информация за изпълнение на Годишната програма за управление и 

разпореждане с имотите – общинска собственост в община Червен бряг за 2022 г. 

 Докл.: Кметът на общината и всички комисии 

2. Предложение относно приемане на Годишната програма за управление и 

разпореждане с имоти-общинска собственост в Община Червен бряг за 2023 година. 

 Докл.: Кметът на общината и всички комисии 



3. Класификация и информация за състоянието на общинските жилища за 

2023 г. Отчет за работата на комисията по жилищно настаняване за 2022 г. 

 Докл.: Кметът на общината и всички комисии 

4. Годишен отчет за изпълнение на Програма за опазване на околната среда 

на община Червен бряг за 2022 г. 

 Докл.: Кметът на общината и Комисия  по устройство на 

 територията,благоустрояване, комунални дейности и екология 

 5.Годишен отчет за изпълнение на Програма за управление на дейностите по 

отпадъците на община Червен бряг за 2022 г. 

Докл.: Кметът на общината и Комисия  по устройство на територията, 

благоустрояване, комунални дейности и екология 

 6.Отчет на Плана за изпълнение на Програмата за превенция на наркоманиите 

сред подрастващите за 2022 г. и приемане на План за 2023 г. 

Докл.:Кметът на общината, Комисия по здравеопазване, младежта и 

спорта и Комисия по образование, култура и вероизповедания 

 7.Отчет на Плана за действие през 2022 г. в изпълнение на Програмата за 

развитие на физическото възпитание и спорта в община Червен бряг и приемане на 

План за действие през 2023 г. 

Докл.:Кметът на общината и Комисия по здравеопазване, младежта и 

спорта  

 8.Отчет за изпълнение на План за младежта за 2022 г. и приемане на Годишен 

план за младежта за 2023 г.  

Докл.:Кметът на общината и Комисия по здравеопазване, младежта и спорта  

9.Предложение за приемане на Програма за развитие на читалищната дейност 

през 2023 г. 

Докл.:Кметът на общината и Комисия по образование, култура и 

вероизповедания 

 10.Отчет на дейността и финансов отчет на ОбСУ – ДСП Червен бряг за 2022 

година. 

Докл.: Кметът на община Червен бряг и Комисия по социална политика, 

трудова заетост и етнодемографски въпроси 

11.Годишен отчет за изпълнението  на Програмата за управление на Кмета на 

община Червен бряг за мандат 2019-2023 година. 

Докл.: Кметът на общината и всички постоянни комисии 

12.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.) 

Докл.: Кметът на общината и всички постоянни комисии 

13.Предложение относно отпускане финансова помощ на граждани. 

Докл.: Кметът на общината, Комисия по социална политика, трудова 

заетост и етнодемографски въпроси и  комисия по здравеопазване, 

младежта и спорта 

14.Доклад за работата на  комисията, избрана с решение №324/05.03.2021 г., изм. 

реш. № 506/17.01.2022 г. на Общинския съвет – Червен бряг,  за цялостна проверка по 

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

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

  Докл.: Петър Петров- общински съветник, председател на комисията 

 

 

МЕСЕЦ МАРТ 2023 г. 



 

1.Обзор на състоянието и тенденциите в развитието на пазара на труда през 2022 

година. 

Докл.: Директор „БТ“ – Червен бряг и  Комисия по социална политика, 

трудова заетост и етнодемографски въпроси 

2.Годишен финансов отчет и отчет за дейността през 2022 г.  на спортните 

клубове на територията на община Червен бряг  

Докл.:Кметът на общината и Комисия по здравеопазване, младежта и  

3.Отчет за работата на МКБППМН през 2022 г. 

Докл.:Кметът на общината и Комисия по образование, култура и   

вероизповедания 

4.Годишен финансов отчет и отчет за дейността през 2022 г.  на читалищата на 

територията на община Червен бряг. 

Докл.:Кметът на общината И Комисия по образование, култура и 

вероизповедания 

5.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.) 

Докл.: Кметът на общината и всички постоянни комисии 

6.Предложение относно отпускане финансова помощ на граждани. 

Докл.: Кметът на общината, Комисия по социална политика, трудова 

заетост и етнодемографски въпроси и  комисия по здравеопазване, 

младежта и спорта 

 

МЕСЕЦ АПРИЛ 2023 г. 

 

1.Отчет на Общинските търговски дружества за 2022 г. и първо тримесечие на 

2023 година. 

Докл.: Управителите на дружества, Комисия по финансово стопанска 

политика и  бюджет и Комисия по  здравеопазване, младежта и спорта 

 2.Предложение относно приемане на проекта на бюджета на община Червен 

бряг за 2023година. 

 Докл.: Кметът на общината и всички комисии 

3.Приемане на бюджетна прогноза за периода 2023- 2025 на постъпленията от 

местни приходи  и на разходите за местни дейности на община Червен бряг. 

  Докл.: Кметът на общината и всички комисии 

4.Предложение за приемане на строителна програма за изграждане, ремонт и 

поддръжка на общинските пътища.  

  Докл.: Кметът на общината и всички комисии 

 5.Информация за прилагане на системата на делегирани бюджети в учебните и 

детските заведение и за разпределение на бюджета за 2023 г. 

Докл.:Кметът на общината и Комисия по образование, култура и 

вероизповедания  

 6.Предложения за награждаване на изявени спортисти и спортни деятели по 

повод 17 май - Ден на българския спорт и професионален празник на работещите в 

сферата на спорта. 

Докл.:Кметът на общината и Комисия по здравеопазване, младежта и 

спорта  



7.Предложения за награждаване на учители и културни дейци по повод 24 май. 

/Обсъжда се и се взема решение от Комисия по образование, култура и 

вероизповедания/. 

8.Отчет на изпълнението на План за развитие на социалните услуги за 2022 г.  

Докл.: Кметът на община Червен бряг и Комисия по социална политика, 

трудова заетост и етнодемографски въпроси 

9.Приемане на Общинска програма за закрила на деца с изявени дарби - 2023 г. 

Докл.:Кметът на общината и Комисия по образование, култура и 

вероизповедания 

10.Информация относно снегопочистването в община Червен бряг през зимен 

сезон 2022 -2023  г. 

 Докл.: Кметът на общината и всички комисии 

11.Отчет за извършените разходи за командировки от Председателя на 

общински съвет и Кмета на общината за първото тримесечие на 2023 година. 

Докл.:Кметът на общината и Комисия по финансово стопанска политика 

и бюджет 

12.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.) 

Докл.: Кметът на общината и всички постоянни комисии 

13.Предложение относно отпускане финансова помощ на граждани. 

Докл.: Кметът на общината, Комисия по социална политика, трудова 

заетост и етнодемографски въпроси и  комисия по здравеопазване, 

младежта и спорта 

14.Анализ на състоянието на Общинския горски фонд с конкретни предложения 

относно неговата охрана, възстановяване /залесяване/, санитарна сеч и добив на 

дървесина. 

Докл.: Кметът на общината 

 

МЕСЕЦ МАЙ 2023 г. 

 

1. Информация за дейността на Дирекция "Социално подпомагане" гр. Червен 

бряг през 2022 г. и първото тримесечие на 2023 г. 

Докл.:Директор Дирекция "Социално подпомагане" и Комисия по 

социална политика, трудова заетост и етнодемографски въпроси 

2.Информация относно  Общинска програма за закрила на детето . 

Докл.:Директор Дирекция "Социално подпомагане" и Комисия по 

социална политика, трудова заетост и етнодемографски въпроси 

3.Информация относно изпълнението на концесионните договори за 2022 г. 

 Докл.: Кметът на общината и всички комисии 

4.Информация за изпълнение на Годишния план за ползване на дървесина от 

горски територии за 2022 г.  

Докл.: Кметът на общината и Комисия по общинска собственост, 

земеделие, гори и водно стопанство 

5.Информация за дейността на Община Червен бряг по бедствия и аварии през 

2022 г. 

 Докл.: Кметът на общината и всички комисии 

6.Годишен отчет за изпълнение на Програмата за овладяване популацията на 

безстопанствените кучета на територията на община Червен бряг. 

 Докл.: Кметът на общината и всички комисии 



7.Отчет за изпълнението на решенията на ОбС-Червен бряг за периода от 

м.10/2022 г. до м.03/2023 г. 

 Докл.: Кметът на общината и всички комисии 

 8.Информация относно пенсионерските клубове и клубовете на инвалида на 

територията на община Червен бряг (регистрация, състояние, дейност, финансиране). 

Докл.: Кметът на община Червен бряг и Комисия по социална политика, 

трудова заетост и етнодемографски въпроси 

 9.Информация за разпределение на субсидията на читалищата на територията на 

община Червен бряг за 2023 г. 

Докл.:Кметът на общината и Комисия по образование, култура и 

вероизповедания 

10.Информация за разпределение на субсидията на спортните клубове на 

територията на община Червен бряг за 2023 г. 

Докл.:Кметът на общината и Комисия по здравеопазване, младежта и спорта  

11.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.) 

Докл.: Кметът на общината и всички постоянни комисии 

12.Предложение относно отпускане финансова помощ на граждани. 

Докл.: Кметът на общината, Комисия по социална политика, трудова 

заетост и етнодемографски въпроси и  комисия по здравеопазване, 

младежта и спорта 

 

 

МЕСЕЦ ЮНИ 2023 г. 

1. Отчет на План за действие на община Червен бряг в изпълнение на 

Стратегия на област Плевен за равенство, приобщаване и участие на ромите за 2022 г. и 

приемане на План за 2023 г. 

Докл.: Кметът на община Червен бряг и Комисия по социална политика, 

трудова заетост и етнодемографски въпроси 

2. Отчет на План за реализиране на Стратегията за развитие на 

образованието в община Червен бряг през 2022 г. и приемане на План за 2023 г. 

Докл.:Кметът на общината и Комисия по образование, култура и 

вероизповедания 

3. Информация относно състоянието на гробищните паркове на територията 

на община Червен бряг. 

Докл.: Кметът на общината и всички комисии 

4. Информация относно водените от общината съдебни дела. /Съгл. 

Решение №164/26.06.2020 г./ 

Докл.: Кметът на общината и всички комисии 

5.Информация за дейността на комисията по безопасност на движението през 

2022г. 

 Докл.: Кметът на общината и всички комисии 

6.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.) 

Докл.: Кметът на общината и всички постоянни комисии 

7.Предложение относно отпускане финансова помощ на граждани. 



Докл.: Кметът на общината, Комисия по социална политика, трудова 

заетост и етнодемографски въпроси и  комисия по здравеопазване, 

младежта и спорта 

 

МЕСЕЦ ЮЛИ 2023 г. 

 

1.Отчет за дейността на Общински съвет-Червен бряг за периода 01.01.2023 г.-

30.06.2023 г. 

Докл.: Председателят на Общинския съвет и всички постоянни комисии 

2.Приемане уточнения план, отчета на бюджета и отчет-сметката на ТБО на 

община Червен бряг за 2022 г. 

 Докл.: Кметът на общината и всички комисии 

3.Приемане на Годишен отчет за състоянието на общинския дълг за 2022 г. и 

намерения за поемане през 2023 г. 

 Докл.: Кметът на общината и всички комисии 

4.Информация относно изпълнението на договорите за наем на имоти – 

общинска собственост и събираемостта на наемите./без земеделски земи) 

 Докл.: Кметът на общината и всички комисии 

 

5.Предложение за включване на общински училища и детски градини в Списъка 

на средищните училища и детски градини за учебната 2023/2024 г. 

Докл.:Кметът на общината и Комисия по образование, култура и 

вероизповедания 

6.Отчет за извършените разходи за командировки от Председателя на общински 

съвет и Кмета на общината за второто тримесечие на 2023 година. 

Докл.:Кметът на общината и Комисия по финансово стопанска политика 

и бюджет 

7.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.) 

Докл.: Кметът на общината и всички постоянни комисии 

8.Предложение относно отпускане финансова помощ на граждани. 

Докл.: Кметът на общината, Комисия по социална политика, трудова 

заетост и етнодемографски въпроси и  комисия по здравеопазване, 

младежта и спорта 

 

МЕСЕЦ СЕПТЕМВРИ 2023 г. 

 

1.Отчет на Общинските търговски дружества за шестмесечието на 2023 година. 

Докл.: Управителите на дружества, Комисия  по финансово стопанска 

политика и  бюджет и Комисия по здравеопазване, младежта и спорта 

2.Информация за текущото изпълнение на бюджета на община Червен бряг за 

първото полугодие на 2023 г. 

 Докл.: Кметът на общината и всички комисии 

3.Информация за дейността на Експертен съвет по устройство на територията за 

периода от месец септември 2022 г. до месец август 2023 г. 

Докл.: Кметът на общината и Комисия  по устройство на територията, 

благоустрояване, комунални дейности и екология 

4.Информация относно състоянието на училищната мрежа през учебната 

2022/2023 г. и тенденции в развитието й. Обхванати деца и ученици. Готовност на 



учебните и детските заведения на територията на община Червен бряг за учебната 2023/ 

2024 година. Състояние на здравеопазването в училищата и детските градини. 

Докл.:Кметът на общината и Комисия по образование, култура и 

вероизповедания 

5.Предложение за съществуването на паралелки под минималния брой ученици 

за учебната 2023/2024 г. в училищата на територията на община Червен бряг (на 

основание на Наредба за финансирането на институциите в системата на 

предучилищното и училищното образование).  

Докл.:Кметът на общината и Комисия по образование, култура и 

вероизповедания 

6..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.) 

Докл.: Кметът на общината и всички постоянни комисии 

7.Предложение относно отпускане финансова помощ на граждани. 

Докл.: Кметът на общината, Комисия по социална политика, трудова 

заетост и етнодемографски въпроси и  комисия по здравеопазване, 

младежта и спорта 

 

МЕСЕЦ ОКТОМВРИ 2023 г. 

  

1. Отчет за извършените разходи за командировки от Председателя на 

общински съвет и Кмета на общината за трето тримесечие на 2023 година. 

Докл.:Кметът на общината и Комисия по финансово стопанска политика 

и бюджет 

2. Актуализиране на бюджетната прогноза за периода 2023 – 2024 на 

постъпленията от местните приходи и разходите за местни дейности на община Червен 

бряг. 

 Докл.: Кметът на общината и всички комисии 

3. Годишен доклад по наблюдението и контрола при прилагането на общия 

устройствен план на Община Червен бряг за 2022 година. 

 Докл.: Кметът на общината и всички комисии 

4.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.) 

Докл.: Кметът на общината и всички постоянни комисии 

5.Предложение относно отпускане финансова помощ на граждани. 

Докл.: Кметът на общината, Комисия по социална политика, трудова 

заетост и етнодемографски въпроси и  комисия по здравеопазване, 

младежта и спорта 

 

 

МЕСЕЦ НОЕМВРИ 2023 г. 

 

1. Отчет на изпълнението на решенията на Общ. Съвет – Червен бряг за 

периода м. април 2023 г.- м. септември 2023 г. 

  Докл.: Кметът на общината и всички комисии 

2. Информация относно състоянието и ползването на земите от общинския 

поземлен фонд. 

Докл.: Кметът на общината и всички комисии 



3. Информация за готовността на община Червен бряг за зимен сезон 2023-

2024г. 

Докл.: Кметът на общината и всички комисии 

4. Информация относно административното обслужване в община Червен 

бряг и предоставянето на електронни административни услуги. 

Докл.: Кметът на общината и всички комисии 

 

 

МЕСЕЦ ДЕКЕМВРИ 2023 г. 

 

1. Предложение относно приемане на план – сметка за приходите и 

разходите от такса битови отпадъци за 2024 година.  

 Докл.: Кметът на общината и всички комисии 

 

2. Отчет за постъпилите суми от глоби и санкции във връзка с нарушенията 

та територията на община Червен бряг , в изпълнение на приетите Наредби през 

периода  м. ноември 2022 г. – м. октомври 2023 г. 

Докл.: Кметът на общината и всички комисии 

3. Информация относно водените от общината съдебни дела . /Съгл. 

Решение №164/26.06.2020 г./ 

Докл.: Кметът на общината и всички комисии 

 

Планът за работа за 2023 г. има отворен характер, в него не са  включени конкретните  

предложения свързани  с управление и разпореждане с общинско имущество, 

предложения от текущ порядък,  питания, становища,  предложения на граждани  и др. 

 

 
 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ  

СЪВЕТ – ЧЕРВЕН БРЯГ:                               

  /Петьо Костов/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЧЕРВЕН БРЯГ 

 

     Препис-извлечение от протокол № 43  

     от заседание на Общински съвет –  

     Червен бряг, проведено на 31.01.2023 г. 

 

Относно точка пета:  

Информация относно изготвени, внесени, одобрени и в процес на изпълнение 

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

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

 

Общински съвет Червен бряг   с явно   гласуване  с 22  гласа ЗА, 3 против и 2  

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 

№ 777 

 

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. № 07-01-10/10.01.2023 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 24 и 25 февруари 2023 

година, 

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. 

 

 
 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ  

СЪВЕТ – ЧЕРВЕН БРЯГ:                               

  /Петьо Костов/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЧЕРВЕН БРЯГ 

 

     Препис-извлечение от протокол № 43  

     от заседание на Общински съвет –  

     Червен бряг, проведено на 31.01.2023 г. 

 

Относно точка шеста: 

Предложение относно откриване процедура за провеждане на конкурс за 

възлагане управлението на „Многопрофилна болница за активно лечение-Червен 

бряг“ЕООД 

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 

№ 778 

 

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

чл. 25, ал. 1, т. 6 и чл. 46 от Наредбата за реда за учредяване и упражняване правата на 

община Червен бряг в публични предприятия и търговски дружества с общинско 

участие в капитала, чл. 63 ал.1 от Закона за лечебните заведения (ЗЛЗ) и чл.3 ал.1 и ал.3 

от Наредба № 9/26.06.2000г. за условията и реда за провеждане на конкурси за 

възлагане управлението на лечебни заведения по ЗЛЗ, във връзка с чл. 137, ал. 1 , т. 5 и 

при спазване условията на чл.147, ал.2 от ТЗ, представеното от Кмета на общината  в 

Общински съвет с вх. № 07-01-2/04.01.2023 г. предложение относно откриване 

процедура за провеждане на конкурс за възлагане управлението на „Многопрофилна 

болница за активно лечение-Червен бряг“ЕООД, Предложения от всички комисии от 

заседания проведени на 24 и 25 февруари 2023 година, устни предложения от общински 

съветници направени на заседанието на Общинския съвет относно състава на 

комисията, 

 

Р Е Ш И: 

  

І.Открива процедура за провеждане на конкурс за възлагане управлението на 

„Многопрофилна болница за активно лечение – Червен бряг“ ЕООД, ЕИК 000410056, 

със седалище и адрес на управление: гр. Червен бряг, ул. „Яне Сандански” № 61, за 

срок от три години. 

ІІ.Конкурсът да се проведе  по реда на Наредба № 9 от 26.06.2000 г. за условията и 

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

ЗЛЗ на три етапа: 

1. І етап - проверка на съответствието на представените документи с предварително 

обявените изисквания; 

2. ІІ етап - представяне от кандидатите на програма за развитието и дейността на 

лечебното заведение за тригодишен период; 

3. ІІІ етап - събеседване е кандидатите. 

 

ІІІ.До участие в конкурса се допускат лица, които отговарят на следните изисквания: 

1. притежават образователно-квалификационна степен „магистър“ по медицина, 

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

образователно-квалификационна степен „магистър“ по икономика и управление и е 



придобита образователна и/или научна степен, специалност или преминато обучение за 

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

на здравния мениджмънт; 

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

медицина, или икономист; кандидатите, притежаващи образователно-квалификационна 

степен „магистър“ по медицина, съответно дентална медицина, да имат придобита 

специалност; 

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

характер, освен ако са реабилитирани. 

 

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

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

2. автобиография – европейски формат; 

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

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

квалификация по здравен мениджмънт и свидетелство за призната специалност, или 

диплома за придобита образователно-квалификационна степен „магистър“ по 

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

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

висшето образование в областта на здравния мениджмънт. Квалификацията по здравен 

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

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

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

за лечебните заведения; 

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

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

длъжност; 

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

наличие на минимум пет години трудов стаж като лекар, съответно лекар по дентална 

медицина, или икономист, заверени от кандидата „Вярно с оригинала“ и подпис; 

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

7. програма за развитието и дейността на „Многопрофилна болница за активно 

лечение – Червен бряг” за тригодишен период, като същата се представи и на 

електронен носител /подава се в отделен запечатан плик, върху който са изписани 

имената на кандидата и е положен подпис/. 

8. медицинско свидетелство за работа, удостоверяващо възможността за заемане на 

длъжността; 

9. други документи, по желание на кандидата, удостоверяваци професионалната и 

образователната му квалификация. 

 

V.Документите за участие в конкурса се приемат в Център за административно 

обслужване (ЦАО) на община Червен бряг, находящ се в гр. Червен бряг, ул. „Антим І” 

№1 в срок от 30 дни, считано от датата на публикуване на обявата за конкурса в един 

централен и един местен вестник и на интернет страницата на община Червен бряг - 

https://www.chervenbryag.bg/. 

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

отделни плика, както следва: 

1. плик № 1 съдържа документите, изброени в раздел IV - т.2.,3.,4.,5, 6, 8 и 9.; 

2. плик № 2 съдържа разработката по раздел IV -  т.7. 



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

надписан с имената на кандидата, лечебното заведение, за което кандидатства и 

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

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

името на подателя, датата и часът на приемането му. 

 

VІ.Определя следните теми, предмет на събеседването: 

- Програмата за развитие и дейността на лечебното заведение, представена от 

кандидата, включваща цялостната визия за развитието на лечебното заведение в 

следващия 3 /три/ годишен период: „Мястото и ролята на МБАЛ в предоставянето на 

здравни услуги в региона, повишаване качеството на медицинското обслужване, 

финансова политика, бъдещо развитие.“;  

- „Анализ на финасово-икономическото състояние на лечебното заведение, 

ресурсна и кадрова политика, основни проблеми, цели, приоритети и перспективи за 

развитие на МБАЛ – Червен бряг ЕООД“; 

- „Нормативна уредба в областта на здравеопазването“. 

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

допълнителни въпроси в областта на здравния мениджмънт и действащата нормативна 

уредба, прилагана при управлението на общинските лечебни заведения.  

Кандидатите за участие в конкурса, в срок до 30 /тридесет/ дни от публикуване на 

обявата за конкурса, могат да получат информация в „Многопрофилна болница за 

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

разписание на персонала.  

 

VІІ. 1. Определя комисия за организирането и провеждането на конкурса в състав 

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

медицина, както следва: 

Председател:………………. представител на РЗИ – Плевен, посочен писмено от 

директора на тази институция; 

Секретар: ……………………………… -общински съветник 

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

      2………………………………-общински съветник  

   3. .……………………………-общински съветник 

               Резервни членове: 

   За  председател: представител на РЗИ – Плевен, посочен писмено от 

директора на тази институция; 

               За  юрист: 

  За общински съветник…………………….. 

2. Възлага на комисията да извърши необходимите действия, предвидени в 

Наредба № 9/26.06.2000 г. за условията и реда за провеждане на конкурси за възлагане 

управлението на лечебните заведения по ЗЛЗ с нужната добросъвестност и в 

определения обем и срок.  

3. Определя Женя Дикова за технически сътрудник на комисията (без право на 

глас), служител в звеното по чл.29а от ЗМСМА при Общински съвет - Червен бряг. 

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

 

VІІІ. Етапи на провеждане на конкурса: 

1.  Първи етап - Отварянето на представените от кандидатите документи и 

извършването на проверка за съответствието им с предварително обявените изисквания 

(Плик №1) ще се състои до 7 /седем/ работни дни, след изтичане на срока по т. V от 



14:00 часа в заседателната зала в сградата на община Червен бряг, находяща се на етаж 

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

До втори етап от конкурсната процедура се допускат кандидатите представили 

всички изискуеми документи, които отговарят на изискванията. Програмите на 

недопуснатите кандидати се връщат неразпечатани на кандидатите.  

2.Втори етап - Представянето на програмите за развитието и дейността на “МБАЛ – 

Червен бряг“ ЕООД за тригодишен период  се провежда  в срок до 7 (седем) 

работни дни след писменото  уведомление за допуснатите кандидати.  

Оценката на Програмата се формира въз основа на следните критерии: 

     -    степен на реална приложимост на поставените цели и задачи на лечебното 

заведение;   

- съответствие на проекта с нормативната уредба; 

- съответствие на формулираните цели и задачи с вида на лечебното заведение и с 

предмета на дейност; 

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

- съответствие на разработения проект с обективното състояние на лечебното 

заведение; 

- логическа структура на разработката; 

- степен на практическо прилагане на придобитите теоретични познания.  

3.Трети етап - събеседване. Допускат  се кандидати, получили оценка на 

Програмата не по- ниска от Мн. Добър (4,50).  Оценката от проведеното събеседване 

се  формира въз основа на следните критерии: 

- обосновано представяне на приоритетите и задачите на лечебното заведение; 

- степен на познаване на нормативната уредба; 

- способност да се планират и взимат управленски решения; 

- административни умения, професионални и делови качества; 

- комуникативни способности и организационни способности; 

- способност за обективни преценки и представяне на адекватно разрешение на 

конкретен проблем. 

4.Оценките по т.VІІІ.2 и т.VІІІ.3 се формират по шестобалната система, като 

средноаритметична от оценките, поставени от членовете на комисията, при точност на 

оценката 0,25. 

5.Класират се кандидатите, получили средноаритметична оценка от програмата и от 

проведеното събеседване не по-ниска от Мн. Добър (4,50). 

6.В тридневен срок от приключване на последния етап на конкурса комисията 

изготвя протокол, с който предлага за одобрение на Общински съвет – Червен бряг 

кандидата, класиран на първо място и класирането по ред на следващите участници. 

 

ІХ. Възлага на Кмета на община Червен бряг изпълнение на настоящото решение. 

 

Х. В изпълнение на т. VII.1 с 19 гласа ЗА, без  против и 1 въздържал  се от общо 20 

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

определя  поименния състав на комисията, както следва: 

Председател:………………. представител на РЗИ – Плевен, посочен писмено от 

директора на тази институция; 

Секретар: Мирослав Макавеев   – общински съветник 

Членове: 1.Николай Николов– правоспособен юрист; 

                 2. Петко Петков- общински съветник 

          3.Красимир Евтимов– общински съветник 

               Резервни членове: 



 За  председател: представител на РЗИ – Плевен, посочен писмено от директора на тази 

институция; 

 За  юрист: Тодор Тодоров 

 За общински съветник:Цветелина Пенчева 

 

Забележка: Проектът на договор за възлагане управлението на „Многопрофилна 

болница за активно лечение – Червен бряг“ ЕООД е приет с Наредбата за реда за 

учредяване и упражняване правата на община Червен бряг в публични предприятия и 

търговски дружества с общинско участие в капитала (Приложение № 3 към чл. 26, ал. 2 

от Наредбата, приета с Решение № 485/16.11.2021 г. на Общински съвет – Червен бряг).  

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ  

СЪВЕТ – ЧЕРВЕН БРЯГ:                               

  /Петьо Костов/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЧЕРВЕН БРЯГ 

 

     Препис-извлечение от протокол № 43  

     от заседание на Общински съвет –  

     Червен бряг, проведено на 31.01.2023 г. 

 

Относно точка седма: 

Предложение относно кандидатстване на Община Червен бряг с проектно 

предложение за СУ „Д-р Петър Берон“ гр. Червен бряг по Национален план за 

възстановяване и устойчивост, Компонент 1: Образование и умения, Инвестиция 

2 (C1.I2): Модернизация на образователна инфраструктура, Дейност 1: 

Придобиване на цялостен обновен облик на образователните институции. 

Общински съвет Червен бряг   с поименно   гласуване  с 22  гласа ЗА, без против 

и без  въздържали  се от общо 22  гласували общински съветници при общ брой 29 на 

съветниците в Общинския съвет,  прие 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 779 

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

местното самоуправление и местната администрация, представеното от Кмета на 

общината  в Общински съвет с вх. № 07-01-11/10.01.2023 г. предложение относно 

кандидатстване на Община Червен бряг с проектно предложение за СУ „Д-р Петър 

Берон“ гр. Червен бряг по Национален план за възстановяване и устойчивост, 

Компонент 1: Образование и умения, Инвестиция 2 (C1.I2): Модернизация на 

образователна инфраструктура, Дейност 1: Придобиване на цялостен обновен облик на 

образователните институции, Предложения от всички комисии от заседания проведени 

на 24 и 25 февруари 2023 година, 

Р Е Ш И: 

1. Дава съгласие Община Червен бряг да подаде проектно предложение за СУ 

„Д-р Петър Берон“ гр. Червен бряг по Национален план за възстановяване и 

устойчивост, Компонент 1: Образование и умения, Инвестиция 2 (C1.I2): 

Модернизация на образователна инфраструктура, Дейност 1: Придобиване на цялостен 

обновен облик на образователните институции. 

2. Потвърждава, че дейностите отговарят на приоритетите на Плана за 

интегрирано развитие на Община Червен бряг за периода 2021-2027 г. 

3. Възлага на Кмета на Община Червен бряг да подготви всички необходими 

документи за кандидатстване и да подаде проектното предложение.  

 
 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ  

СЪВЕТ – ЧЕРВЕН БРЯГ:                               

  /Петьо Костов/ 

 

 

 

 

 

 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЧЕРВЕН БРЯГ 

 

     Препис-извлечение от протокол № 43  

     от заседание на Общински съвет –  

     Червен бряг, проведено на 31.01.2023 г. 

 

Относно точка осма: 

Предложение относно кандидатстване на Община Червен бряг с проектно 

предложение за СУ „Христо Смирненски“ гр. Койнаре по Национален план за 

възстановяване и устойчивост, Компонент 1: Образование и умения, Инвестиция 

2 (C1.I2): Модернизация на образователна инфраструктура, Дейност 1: 

Придобиване на цялостен обновен облик на образователните институции. 

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

и без  въздържали  се от общо 24  гласували общински съветници при общ брой 29 на 

съветниците в Общинския съвет,  прие 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 780 

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

местното самоуправление и местната администрация, представеното от Кмета на 

общината  в Общински съвет с вх. № 07-01-15/10.01.2023 г. предложение относно 

кандидатстване на Община Червен бряг с проектно предложение за СУ „Христо 

Смирненски“ гр. Койнаре по Национален план за възстановяване и устойчивост, 

Компонент 1: Образование и умения, Инвестиция 2 (C1.I2): Модернизация на 

образователна инфраструктура, Дейност 1: Придобиване на цялостен обновен облик на 

образователните институции; Предложения от всички комисии от заседания проведени 

на 24 и 25 февруари 2023 година, 

Р Е Ш И: 

1. Дава съгласие Община Червен бряг да подаде проектно предложение за СУ 

„Христо Смирненски“ гр. Койнаре по Национален план за възстановяване и 

устойчивост, Компонент 1: Образование и умения, Инвестиция 2 (C1.I2): 

Модернизация на образователна инфраструктура, Дейност 1: Придобиване на цялостен 

обновен облик на образователните институции. 

2. Потвърждава, че дейностите отговарят на приоритетите на Плана за 

интегрирано развитие на Община Червен бряг за периода 2021-2027 г. 

3. Възлага на Кмета на Община Червен бряг да подготви всички необходими 

документи за кандидатстване и да подаде проектното предложение.  

 

 

 
 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ  

СЪВЕТ – ЧЕРВЕН БРЯГ:                               

  /Петьо Костов/ 

 

 

 

 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЧЕРВЕН БРЯГ 

 

     Препис-извлечение от протокол № 43  

     от заседание на Общински съвет –  

     Червен бряг, проведено на 31.01.2023 г. 

 

Относно точка девета: 

Предложение относно кандидатстване на Община Червен бряг с проектно 

предложение за ДГ „Зора“ гр. Червен бряг по Национален план за възстановяване 

и устойчивост, Компонент 1: Образование и умения, Инвестиция 2 (C1.I2): 

Модернизация на образователна инфраструктура, Дейност 1: Придобиване на 

цялостен обновен облик на образователните институции. 

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 

№ 781 

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

местното самоуправление и местната администрация, представеното от Кмета на 

общината  в Общински съвет с вх. № 07-01-12/10.01.2023 г. предложение относно 

кандидатстване на Община Червен бряг с проектно предложение за ДГ „Зора“ гр. 

Червен бряг по Национален план за възстановяване и устойчивост, Компонент 1: 

Образование и умения, Инвестиция 2 (C1.I2): Модернизация на образователна 

инфраструктура, Дейност 1: Придобиване на цялостен обновен облик на 

образователните институции, Предложения от всички комисии от заседания проведени 

на 24 и 25 февруари 2023 година, 

Р Е Ш И: 

1. Дава съгласие Община Червен бряг да подаде проектно предложение за ДГ 

„Зора“ гр. Червен бряг по Национален план за възстановяване и устойчивост, 

Компонент 1: Образование и умения, Инвестиция 2 (C1.I2): Модернизация на 

образователна инфраструктура, Дейност 1: Придобиване на цялостен обновен облик на 

образователните институции. 

2. Потвърждава, че дейностите отговарят на приоритетите на Плана за 

интегрирано развитие на Община Червен бряг за периода 2021-2027 г. 

3. Възлага на Кмета на Община Червен бряг да подготви всички необходими 

документи за кандидатстване и да подаде проектното предложение.  

 

 

 
 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ  

СЪВЕТ – ЧЕРВЕН БРЯГ:                               

  /Петьо Костов/ 

 

 

 

 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЧЕРВЕН БРЯГ 

 

     Препис-извлечение от протокол № 43  

     от заседание на Общински съвет –  

     Червен бряг, проведено на 31.01.2023 г. 

 

Относно точка десета:  

Предложение относно кандидатстване на Община Червен бряг с проектно 

предложение за ДГ „Бодра смяна“ гр. Червен бряг по Национален план за 

възстановяване и устойчивост, Компонент 1: Образование и умения, Инвестиция 

2 (C1.I2): Модернизация на образователна инфраструктура, Дейност 1: 

Придобиване на цялостен обновен облик на образователните институции. 

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 

№ 782 

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

местното самоуправление и местната администрация, представеното от Кмета на 

общината  в Общински съвет с вх. № 07-01-14/10.01.2023 г. предложение относно 

кандидатстване на Община Червен бряг с проектно предложение за ДГ „Бодра смяна“ 

гр. Червен бряг по Национален план за възстановяване и устойчивост, Компонент 1: 

Образование и умения, Инвестиция 2 (C1.I2): Модернизация на образователна 

инфраструктура, Дейност 1: Придобиване на цялостен обновен облик на 

образователните институции, Предложения от всички комисии от заседания проведени 

на 24 и 25 февруари 2023 година, 

Р Е Ш И: 

1. Дава съгласие Община Червен бряг да подаде проектно предложение за ДГ 

„Бодра смяна“ гр. Червен бряг по Национален план за възстановяване и устойчивост, 

Компонент 1: Образование и умения, Инвестиция 2 (C1.I2): Модернизация на 

образователна инфраструктура, Дейност 1: Придобиване на цялостен обновен облик на 

образователните институции. 

2. Потвърждава, че дейностите отговарят на приоритетите на Плана за 

интегрирано развитие на Община Червен бряг за периода 2021-2027 г. 

3. Възлага на Кмета на Община Червен бряг да подготви всички необходими 

документи за кандидатстване и да подаде проектното предложение.  

 

 
 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ  

СЪВЕТ – ЧЕРВЕН БРЯГ:                               

  /Петьо Костов/ 

 

 

 

 

 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЧЕРВЕН БРЯГ 

 

     Препис-извлечение от протокол № 43  

     от заседание на Общински съвет –  

     Червен бряг, проведено на 31.01.2023 г. 

 

Относно точка единадесета: 

Предложение относно кандидатстване на Община Червен бряг с проектно 

предложение за ДГ „Пролет“ гр. Койнаре по Национален план за възстановяване 

и устойчивост, Компонент 1: Образование и умения, Инвестиция 2 (C1.I2): 

Модернизация на образователна инфраструктура, Дейност 1: Придобиване на 

цялостен обновен облик на образователните институции. 

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 

№ 783 

 

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

местното самоуправление и местната администрация, представеното от Кмета на 

общината  в Общински съвет с вх. № 07-01-13/10.01.2023 г. предложение относно 

кандидатстване на Община Червен бряг с проектно предложение за ДГ „Пролет“ гр. 

Койнаре по Национален план за възстановяване и устойчивост, Компонент 1: 

Образование и умения, Инвестиция 2 (C1.I2): Модернизация на образователна 

инфраструктура, Дейност 1: Придобиване на цялостен обновен облик на 

образователните институции, Предложения от всички комисии от заседания проведени 

на 24 и 25 февруари 2023 година, 

Р Е Ш И: 

1. Дава съгласие Община Червен бряг да подаде проектно предложение за ДГ 

„Пролет“ гр. Койнаре по Национален план за възстановяване и устойчивост, 

Компонент 1: Образование и умения, Инвестиция 2 (C1.I2): Модернизация на 

образователна инфраструктура, Дейност 1: Придобиване на цялостен обновен облик на 

образователните институции. 

2. Потвърждава, че дейностите отговарят на приоритетите на Плана за 

интегрирано развитие на Община Червен бряг за периода 2021-2027 г. 

3. Възлага на Кмета на Община Червен бряг да подготви всички необходими 

документи за кандидатстване и да подаде проектното предложение.  

 

 

 
 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ  

СЪВЕТ – ЧЕРВЕН БРЯГ:                               

  /Петьо Костов/ 

 

 

 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЧЕРВЕН БРЯГ 

 

     Препис-извлечение от протокол № 43  

     от заседание на Общински съвет –  

     Червен бряг, проведено на 31.01.2023 г. 

 

Относно точка дванадесета.  

Предложение относно кандидатстване на Община Червен бряг с проектнo 

предложениe по приоритетна ос 2 „Отпадъци“  на  Оперативна програма „Околна 

среда 2021-2027 г.”  за „Изграждане на Инсталация за компостиране на „зелени 

отпадъци“ и/или биоразградими отпадъци в община Червен бряг с предвидена 

бъдеща площадка за третиране на строителни отпадъци“. 

Общински съвет Червен бряг   прие  

 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 784 

 

І.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, на основание чл. 21, ал. 1, т.12 и ал.2 от Закона за 

местното самоуправление и местната администрация, представеното от Кмета на 

общината  в Общински съвет с вх. № 07-01-21/18.01.2023 г. предложение относно 

кандидатстване на Община Червен бряг с проектнo предложениe по приоритетна ос 2 

„Отпадъци“  на  Оперативна програма „Околна среда 2021-2027 г.”  за „Изграждане на 

Инсталация за компостиране на „зелени отпадъци“ и/или биоразградими отпадъци в 

община Червен бряг с предвидена бъдеща площадка за третиране на строителни 

отпадъци“, Предложения от всички комисии от заседания проведени на 24 и 25 

февруари 2023 година, 

Р Е Ш И: 

1. Дава съгласие Община Червен бряг да кандидатства с проектно предложение 

за „Изграждане на Инсталация за компостиране на „зелени отпадъци“ и/или 

биоразградими отпадъци в община Червен бряг с предвидена бъдеща площадка за 

третиране на строителни отпадъци“., за финансиране по приоритетна ос 2 „Отпадъци“ 

на Оперативна програма „Околна среда 2021– 2027 г.”. 

2. Възлага на Кмета на Община Червен бряг да извърши всички необходими 

правни и фактически действия по т. 1 от настоящото решение. 

 

 

ІІ.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,  във връзка с  устно предложение от  общински 

съветници Атанас Атанасов и  Ивайло Иванов, направени на заседанието на 

Общинския съвет относно  организиране на работна група за участие в изработване на 

техническото задание и  в последващите етапи  за реализиране  на проекта 

Р Е Ш И: 

Възлага на Кмета на общината да организира работна група 

включваща  общински съветници , кметовете на кметства и специалисти в областта на 

управлението на отпадъците, които да дадат  идея и становище относно техническото 

задание, след което да се приеме окончателно решение от Общинския съвет за 



кандидатстването и членовете  на работната група  участват  в последващите етапи  за 

реализиране  на проекта. 
 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ  

СЪВЕТ – ЧЕРВЕН БРЯГ:                               

  /Петьо Костов/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЧЕРВЕН БРЯГ 

 

     Препис-извлечение от протокол № 43  

     от заседание на Общински съвет –  

     Червен бряг, проведено на 31.01.2023 г. 

 

Относно точка тринадесета:  

Предложение относно предоставяне на субсидия за отоплителен сезон на МБАЛ- 

Червен бряг“ ЕООД от бюджета на Община Червен бряг   за 2023 г.  

Общински съвет Червен бряг   с поименно  гласуване  с 21  гласа ЗА, 2 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 

№ 785 

 

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

представеното от Кмета на общината  в Общински съвет с вх. № 07-01-19/17.01.2023 г. 

предложение относно предоставяне на субсидия за отоплителен сезон на МБАЛ- 

Червен бряг“ ЕООД от бюджета на Община Червен бряг   за 2023 г. във връзка с 

постъпило писмо  от  д-р Валерий Желязков- управител на „МБАЛ- Червен бряг” 

ЕООД   вх. № 38-00-1293/31.10.2022 г.,  Предложения от всички комисии от заседания 

проведени на 24 и 25 февруари 2023 година, 

Р Е Ш И: 

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

да  предостави  субсидия за подпомагане изплащане на разходите за отоплителен сезон 

2022-2023 г. на „МБАЛ- Червен бряг” ЕООД в размер до  30 000 лв. с източник – 

собствени приходи на Община Червен бряг. 

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

на общинска администрация  копие на неплатени разходно-оправдателни  документи  и 

да разплати задълженията след получаване на субсидията от община Червен бряг. 

 3.Задължава кмета на община Червен бряг да планира бюджетни 

кредити за предоставената субсидия  в размер до 30 000 лв. в проекта за бюджет на 

общината  за 2023 г. 

4. Възлага на  управителя на „МБАЛ- Червен бряг” ЕООД, да поддържа 

оптимална температура  в коридорите  на дружеството през зимния  период. 

  

 

 
 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ  

СЪВЕТ – ЧЕРВЕН БРЯГ:                               

  /Петьо Костов/ 

 

 

 

 

 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЧЕРВЕН БРЯГ 

 

     Препис-извлечение от протокол № 43  

     от заседание на Общински съвет –  

     Червен бряг, проведено на 31.01.2023 г. 

 

Относно точка четиринадесета: 

Предложение относно предоставяне на субсидия за отоплителен сезон на 

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

2023 г.  

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

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

съветниците в Общинския съвет,  прие 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 786 

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

представеното от Кмета на общината  в Общински съвет с вх. № 07-01-20/17.01.2023 г. 

предложение относно предоставяне на субсидия за отоплителен сезон на „Медицински  

център Червен бряг“ ЕООД от бюджета на Община  Червен бряг  за 2023 г.                    

във връзка с постъпило писмо  от д-р Иво Нацов-управител на  „Медицински център 

Червен бряг” ЕООД  вх. № 38-00-1312/02.11.2022г.,  Предложения от всички комисии 

от заседания проведени на 24 и 25 февруари 2023 година, 

Р Е Ш И: 

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

да  предостави  субсидия за подпомагане изплащане на разходите за отоплителен сезон 

2022-2023 г. на „Медицински център Червен бряг”  ЕООД   в размер до  8 000 лв. с 

източник – собствени приходи на Община Червен бряг. 

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

да представи на общинска администрация  копие на неплатени разходно-оправдателни 

документи  и да разплати задълженията след получаване на субсидията от община 

Червен бряг. 

 3.Задължава кмета на община Червен бряг да планира бюджетни 

кредити за предоставената субсидия  в размер до 8 000 лв. в проекта за бюджет на 

общината  за 2023 г. 

            4.  Възлага на  управителя на „Медицински център - Червен бряг” ЕООД, 

да поддържа оптимална температура  в коридорите  на дружеството през зимния  

период. 

 

 

 
 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ  

СЪВЕТ – ЧЕРВЕН БРЯГ:                               

  /Петьо Костов/ 

 

 

 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЧЕРВЕН БРЯГ 

 

     Препис-извлечение от протокол № 43  

     от заседание на Общински съвет –  

     Червен бряг, проведено на 31.01.2023 г. 

 

Относно точка петнадесета:  

Информация, резултати и анализ относно изпълнение на т. ІV от Р Е Ш Е Н И Е № 

615 от 30.05.2022 г. (относно приемане на обекти от местна инфраструктура) (по 

предл. от  общински съветник Цветомил Кръстев) 

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

и 2  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 

№ 787 

 

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

във връзка с предложение вх. № 06-01-1/09.01.2023 г.  от общински съветник Цветомил 

Кръстев, представената от Кмета на общината  в Общински съвет с вх. № 06-01-1(2) 

Информация, резултати и анализ относно изпълнение на т. ІV от решение№ 615 от 

30.05.2022 г. (относно приемане на обекти от местна инфраструктура); Предложение от 

Комисията по устройство на територията, благоустрояване, комунални дейности и 

екология и Комисията по общинска собственост,  земеделие, гори и водно стопанство 

от заседания проведени на 25.01.2023 г., 

Р Е Ш И: 

1.Приема  представената от Кмета на общината  в Общински съвет с вх. № 06-

01-1(2) информация, резултати и анализ относно изпълнение на т. ІV от решение№ 615 

от 30.05.2022 г. (относно приемане на обекти от местна инфраструктура) , съгласно 

приложението. 

2.Възлага на Кмета на общината на общинските съветници определени за 

участие  в комисиите за приемане на обекти,  предварително със заповедта   за деня 

за  приемане на обекта, да им се предоставя КСС и договора за съответния обект. 

 

 
 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ  

СЪВЕТ – ЧЕРВЕН БРЯГ:                               

  /Петьо Костов/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЧЕРВЕН БРЯГ 

 

     Препис-извлечение от протокол № 43  

     от заседание на Общински съвет –  

     Червен бряг, проведено на 31.01.2023 г. 

 

Относно точка шестнадесета: 

Предложение относно отпускане финансова помощ на граждани.  

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 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 788 

 

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

на общината с вх. № 07-01-9/10.01.2023г.  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 25.01.2023 г. 

Р Е Ш И:  

1.Да  не се отпуска  финансова помощ на П. Ц. С.  от гр.Червен бряг, ул.“.., 

поради липса на основание по раздел  III, чл.3,т.1 от Критериите  за отпускане на 

еднократна финансова помощ. 

2. Да  не се отпуска  финансова помощ  на М. Щ. М.  от с.Рупци, ул. „., поради 

липса на  основание по раздел III, чл.5,ал.2, т.4 и т.8 от Критериите  за отпускане на 

еднократна финансова помощ. 

         3. Да се отпусне  финансова помощ в размер на 1000лв. на  Й. Б. М. от гр.Койнаре, 

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 400лв. на М. Х. К. от 

гр.Койнаре, ул. „.9 А,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 200лв. на  И. А. Т.от гр.Червен 

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

еднократна финансова помощ. 

6. Да  не се отпуска  финансова  помощ на  М. А. М. от с.Глава, ул. „., на  

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

финансова помощ. 

7.Да  се отпусне финансова помощ в размер на 150лв. на  А. М. С. от гр.Койнаре, 

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

финансова помощ. 

8. Да  се отпусне  финансова  помощ в размер на  400лв. на  П. Т. Д. от с.Телиш, 

ул. „..2, на  основание по  раздел III,чл.3,т.1 от Критериите  за отпускане на еднократна 

финансова помощ. 

9. Да не  се отпуска  финансова  помощ на  К. Г. Б. 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. 



10.Да  се отпусне финансова помощ в размер на 200лв. на  А. Р. А. от с.Горник, 

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

финансова помощ. 

11. Да  се отпусне  финансова  помощ в размер на  600лв. на  Б. Т. Х. от с.Бресте, 

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

финансова помощ. 

12. Да не  се отпуска  финансова  помощ на  Ц. Н. П.  от с. Сухаче, ул. „., поради 

липса на  основание по  раздел  II и раздел III от Критериите  за отпускане на 

еднократна финансова помощ. 

 

 
 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ  

СЪВЕТ – ЧЕРВЕН БРЯГ:                               

  /Петьо Костов/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЧЕРВЕН БРЯГ 

 

     Препис-извлечение от протокол № 43  

     от заседание на Общински съвет –  

     Червен бряг, проведено на 31.01.2023 г. 

 

Относно точка седемнадесета: 

Заявление  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 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 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 789 

 

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

финансово подпомагане на нуждаещите се за извършване на дейности по асистирана 

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

Предложение от  Комисията по здравеопазване, младежта и спорта  от  заседание  

проведено на 25.01.2023 г. 

 Р Е Ш И: 

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

2/04.01.2023 г.  регистрирано в деловодството на  Община Червен бряг Червен бряг. 

 

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

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

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

подпомагане на нуждаещите се за извършване на дейности по асистирана репродукция 

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

 

 
 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ  

СЪВЕТ – ЧЕРВЕН БРЯГ:                               

  /Петьо Костов/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЧЕРВЕН БРЯГ 

 

     Препис-извлечение от протокол № 43  

     от заседание на Общински съвет –  

     Червен бряг, проведено на 31.01.2023 г. 

 

Относно точка осемнадесета: 

Отчет командировки и справка изминати километри от служебните автомобили 

на община Червен бряг за четвърто тримесечие на 2022г.  

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 

№ 790 

 

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. № 07-01-4/05.01.2023 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 четвърто тримесечие на 2022 г., Предложение от Комисията по финансово стопанска 

политика и бюджет на свое заседание, проведено на 24.01.2023  г., 

 Р Е Ш И: 

Приема отчет за извършените разходи за командировки от Председателя на 

общинския съвет и Кмета на общината за четвърто тримесечие на 2022 година, 

съгласно приложението. 

Приема  Справка за изминатите километри на служебните автомобили на 

Община Червен бряг за  четвърто тримесечие на 2022 година, съгласно приложението. 

 

 

 
 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ  

СЪВЕТ – ЧЕРВЕН БРЯГ:                               

  /Петьо Костов/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЧЕРВЕН БРЯГ 

 

     Препис-извлечение от протокол № 43  

     от заседание на Общински съвет –  

     Червен бряг, проведено на 31.01.2023 г. 

 

Относно точка деветнадесета: 

Уведомително писмо  от Кмета на общината относно извършена проверка на 

общински имот-  постройка и гараж на ул. „Ст. Караджа“ 8(бивша сграда на 

Банка ДСК)  и предложение  за  неотложен ремонт на стойност 17 971, 87 лв. 

Общински съвет Червен бряг   с поименно   гласуване  с 29  гласа ЗА, без против 

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

съветниците в Общинския съвет,  прие 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 791 

 

Общински съвет Червен бряг във връзка с представеното с вх. № 07-01-

8/09.01.2023  г. Уведомително писмо  от Кмета на общината относно извършена 

проверка на общински имот-  постройка и гараж на ул. „Ст. Караджа“ 8(бивша сграда 

на Банка ДСК)  и предложение  за  неотложен ремонт на стойност 17 971, 87 лв. , 

Предложение от Комисията по финансово стопанска политика и бюджет от  заседание, 

проведено на 24.01.2023 г. и Предложение от Комисията по  устройство на територията, 

благоустрояване, комунални дейности и екология от заседание, проведено на 

25.01.2023 г. 

 Р Е Ш И: 

 Одобрява да се извърши  ремонт на постройка и гараж на ул. „Ст. Караджа“ 

8(бивша сграда на Банка ДСК)   на стойност 17 971, 87 лв. 

 
 
 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ  

СЪВЕТ – ЧЕРВЕН БРЯГ:                               

  /Петьо Костов/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЧЕРВЕН БРЯГ 

 

     Препис-извлечение от протокол № 43  

     от заседание на Общински съвет –  

     Червен бряг, проведено на 31.01.2023 г. 

 

Относно точка двадесета: 

 Предложение относно допускане изработването на Подробен устройствен план 

(ПУП) на гр.Червен бряг за промяна предназначението на ПИ 80501.501.5 по КК и 

КР за землището на гр.Червен бряг  

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

и 1  въздържал  се от общо 28  гласували общински съветници при общ брой 29 на 

съветниците в Общинския съвет,  прие 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 792 

 

Общински съвет Червен бряг на основание чл.21, ал.1, т.11 от Закона за 

местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА), чл.124а, ал.1 и ал.5 от 

ЗУТ, както и заявление на собственика на имота за изработване на ПУП-ПЗ, 

представеното от Кмета на общината  в Общински съвет с вх. № 07-01-3/05.01.2023 г. 

предложение относно допускане изработването на Подробен устройствен план (ПУП) 

на гр.Червен бряг за промяна предназначението на ПИ 80501.501.5 по КК и КР за 

землището на гр.Червен бряг, Предложение от Комисията по устройство на 

територията, благоустрояване, комунални дейности и екология от заседание, проведено 

на 25.01.2023 г. 

Р Е Ш И:    

1. Разрешава изработването на Подробен  устройствен план – План за 

застрояване (ПУП-ПЗ) на гр.Червен бряг за промяна предназначението на ПИ 

80501.501.5 по КК и КР за землището на гр.Червен бряг. 

 

2. На основание чл.124б, ал.1 от ЗУТ Общински съвет Червен бряг одобрява 

внесеното Техническо задание за изработване на цитираното в т.1 и определя: 

- обхвата на ПУП - ПЗ  - ПИ 80501.501.5 по КК и КР за землището на гр.Червен 

бряг.; 

- целта на разработката – промяна предназначението на имота „ За обществено-

обслужващи и производствено-складови дейности"; 

           3. Възлага на Кмета на Община Червен бряг да изпълни правни и фактически 

действия в изпълнение на настоящето Решение. 

4. Съгласно изискванията на чл.124б, ал.2 от ЗУТ настоящето решение да се 

разгласи с обява на видно място в сградата на общината и на интернет страницата на 

Общински съвет Червен бряг. 

 

Приложение: графична разработка на проект за ПУП-ПЗ на ПИ 80501.501.5 по 

КККР на гр.Червен бряг и Техническо задание по чл.125 от Закона за устройство на 

територията (ЗУТ). 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ  

СЪВЕТ – ЧЕРВЕН БРЯГ:                               

  /Петьо Костов/ 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЧЕРВЕН БРЯГ 

 

     Препис-извлечение от протокол № 43  

     от заседание на Общински съвет –  

     Червен бряг, проведено на 31.01.2023 г. 

 

Относно точка двадесет и първа: 

Предложение относно отдаване под наем за временно и възмездно  ползване  на 

общински недвижим имот, находящ се в „МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР-ЧЕРВЕН 

БРЯГ“ ЕООД  гр. Червен бряг, за осъществяване на консултация и медицинска 

помощ на населението. 

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 

№ 793 

 

 Общински съвет Червен бряг на основание чл.21 ал.1 т.8 от ЗМСМА, чл. 14, ал. 

2 и чл. 14, ал. 7 от ЗОС и чл. 15, ал. 3 от НРПУРОИ,  представеното от Кмета на 

общината  в Общински съвет с вх. № 07-01-6/09.01.2023 г.  предложение относно 

отдаване под наем за временно и възмездно  ползване  на общински недвижим имот, 

находящ се в „МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР-ЧЕРВЕН БРЯГ“ ЕООД  гр. Червен бряг, за 

осъществяване на консултация и медицинска помощ на населението, Предложение от 

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

заседание, проведено на  25.01.2023 г. 

 Р Е Ш И: 

            І. Упълномощава Кмета на Община Червен бряг да сключи договор за 

наем на общински недвижим имот, за срок от 5/пет/ години с „Д – р Петя Атанасова 

АИПСИМП“ ЕООД, на база подаденото заявление от нейна страна, представляващ  

кабинет № 15, ½ от чакалня и санитарен възел с обща площ от 27,00/двадесет и седем/ 

кв. м., находящи се на ІІ /втори/ етаж в „МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР – ЧЕРВЕН БРЯГ“ 

ЕООД гр. Червен бряг. 

          II. Определя месечна наемна цена в размер с „Д – р Петя Атанасова АИПСИМП“ 

ЕООД в размер на  месечен наем от 14,31 /четиринадесет лева и тридесет и една 

стотинки/ лв. без ДДС, а с включено ДДС в размер на 17,17 /седемнадесет лева и 

седемнадесет стотинки/ лв., за посочения в т. І имот от това решение съгласно 

приложение № 6 към Раздел X, т. 5 и т. 7 от „Наредба за определянето и 

администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община 

Червен бряг“, по-ниска от определената базова месечна цена с 30  %, както следва: 

0,53 лв./кв.м за гр. Червен бряг без ДДС, 0,42 лв./кв.м без ДДС за гр. Койнаре  и 0,32 

лв./кв.м без ДДС за останалите населени места от Общината. 
 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ  

СЪВЕТ – ЧЕРВЕН БРЯГ:                               

  /Петьо Костов/ 

 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЧЕРВЕН БРЯГ 

 

     Препис-извлечение от протокол № 43  

     от заседание на Общински съвет –  

     Червен бряг, проведено на 31.01.2023 г. 

 

Относно точка двадесет и втора: 

Предложение относно учредяване на временно и безвъзмездно право на 

управление и стопанисване върху част от обект - публична общинска собственост, 

представляващ 14 /четиринадесет/  броя помещения с обща площ 232,61 кв. м. 

съгласно Приложение 1, находящи се в сграда с идентификатор 80501.805.393.2 по 

КККР на гр. Червен бряг с площ 1045 кв. м. в имот с идентификатор 80501.805.393 

по КККР на гр. Червен бряг с площ 30 322 кв. м., с адрес : гр. Червен бряг, ул. 

„Яне Сандански“ № 61, съгл. АОС 1619/18.01.2011 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 

№ 794 

 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. № 07-01-16/12.01.2023 г.  предложение относно учредяване на 

временно и безвъзмездно право на управление и стопанисване върху част от обект - 

публична общинска собственост, представляващ 14 /четиринадесет/  броя помещения с 

обща площ 232,61 кв. м. съгласно Приложение 1, находящи се в сграда с 

идентификатор 80501.805.393.2 по КККР на гр. Червен бряг с площ 1045 кв. м. в имот с 

идентификатор 80501.805.393 по КККР на гр. Червен бряг с площ 30 322 кв. м., с адрес: 

гр. Червен бряг, ул. „Яне Сандански“ № 61, съгл. АОС 1619/18.01.2011 г.; Предложение 

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

заседание, проведено на  25.01.2023 г. 

Р Е Ш И: 

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

стопанисване върху част от обект - публична общинска собственост, представляващ 14 

/четиринадесет/  броя помещения с обща площ 232,61 кв. м. съгласно Приложение 1, 

неразделна част от настоящето предложение находящи се в сграда с идентификатор 

80501.805.393.2 по КККР на гр. Червен бряг с площ 1045 кв. м. в Поземлен имот с 

идентификатор 80501.805.393 по КККР на гр. Червен бряг с площ 30 322 кв. м., с адрес 

: гр. Червен бряг, ул. „Яне Сандански“ № 61, съгл. АОС 1619/18.01.2011 г. , за срок от 

10 / десет/ години. 

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

бряг, чрез издаване на заповед и сключване на договор за предоставяне на 

безвъзмездно право на управление и стопанисване за нуждите на ЦЕНТЪР ЗА 

СПЕШНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ – ПЛЕВЕН. 
 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ  

СЪВЕТ – ЧЕРВЕН БРЯГ:                               

  /Петьо Костов/ 

 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЧЕРВЕН БРЯГ 

 

     Препис-извлечение от протокол № 43  

     от заседание на Общински съвет –  

     Червен бряг, проведено на 31.01.2023 г. 

 

Относно точка двадесет и трета: 

Предложение във връзка с обявяване на процедура за провеждане на конкурс за 

възлагане  управлението на „Хърхов Червен бряг“ ЕООД 

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 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 795 

 

Общински съвет Червен бряг във връзка с  предложение от Комисията по 

финансово стопанска политика и бюджет от  заседание, проведено на 24.01.2023  г.  

Р Е Ш И: 

Възлага на Кмета на общината за следващото заседание на Общинския съвет- 

месец февруари 2023 г.  да внесе предложение относно  откриване процедура за 

провеждане на конкурс за възлагане управлението на "Хърхов Червен бряг ЕООД. 

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ  

СЪВЕТ – ЧЕРВЕН БРЯГ:                               

  /Петьо Костов/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЧЕРВЕН БРЯГ 

 

     Препис-извлечение от протокол № 43  

     от заседание на Общински съвет –  

     Червен бряг, проведено на 31.01.2023 г. 

 

Относно точка двадесет и пета:  

Предложение относно инвестиционно намерение за изграждане на слънчева 

фотоволтаична централа с индикативна инсталирана мощност от 26 MW за 

производство на електроенергия от ВЕИ в общински поземлени имоти по КККР 

на гр. Червен бряг-фирма „Гедикол“ ЕООД 

Общински съвет Червен бряг   с поименно   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 

№ 796 

 

Общински съвет Червен бряг на основание чл. 21, ал. 1, т. 8, т. 11, ал. 2 и чл. 22, 

ал. 1 от ЗМСМА, чл. 25, ал. 1, ал. 3, т. 1, ал. 4, ал. 5, ал. 6 и ал. 7 от ЗСПЗЗ във връзка с § 

6а, т. 1 от Преходните и заключителни разпоредби на ЗОЗЗ и чл. 29, ал. 1 от ЗОЗЗ, чл. 

23, ал. 3 от  ЗОЗЗ, чл. 30, ал. 3 от ППЗОЗЗ, чл. 37, ал. 4, т. 4 от ЗОС, във връзка с чл. 62, 

ал. 2 от Закона за енергетиката ; Представеното с вх. № 07-01-29/27.01.2023 г.от кмета 

на общината  предложение относно инвестиционно намерение за изграждане на 

слънчева фотоволтаична централа с индикативна инсталирана мощност от 26 MW за 

производство на електроенергия от ВЕИ в общински поземлени имоти по КККР на гр. 

Червен бряг от фирма „Гедикол“ ЕООД, 

Р Е Ш И: 

1. Приема предложеното инвестиционно намерение на фирма „Гедикол” ЕООД с 

ЕИК 207183773, без така представения предварителен договор. 

2. Дава съгласие за започване на процедура за допускане и изработване на проект 

за частично изменение на ОУП на община Червен бряг в обхват на имотите описани 

по-горе. 

3. Дава предварително съгласие за учредяване на възмездно право на строеж със 

срок от 33 години, на основание чл. 37, ал. 4, т. 4 от ЗОС и чл. 62, ал. 2 от Закона за 

енергетиката – без търг или конкурс в полза на фирма „Гедикол” ЕООД с ЕИК 

207183773, за изграждане на обект фотоволтаична електроцентрала върху поземлени 

имоти с идентификатори по КККР на гр. Червен бряг: 

 

№ 
Кадастрален 

идентификатор 
Площ 

 (кв. м) 
Площ  

(дка) 

Начин на 

трайно 

ползване/ 

Предназначение 

Местност Категория 

1 80501.54.4 93300 93.300 Пасище 
ГОЛИЯ 

КАМЪК Х 

2 80501.54.5 59921 59.921 Пасище 
ГОЛИЯ 

КАМЪК VІІІ 

3 80501.54.6 43941 43.941 Изост. тр. нас. 
ГОЛИЯ 

КАМЪК VІІІ 

4 80501.54.8 13792 13.792 Пасище ГОЛИЯ VІІІ 



КАМЪК 

5 80501.55.4 6558 6.558 Пасище 
ГОЛИЯ 

КАМЪК VІІІ 

6 80501.55.5 14422 14.422 Изост. тр. нас. 
ГОЛИЯ 

КАМЪК VІІІ 

7 80501.55.6 13689 13.689 Пасище 
ГОЛИЯ 

КАМЪК VІІІ 

8 80501.55.7 4763 4.763 Пасище 
ГОЛИЯ 

КАМЪК VІІІ 

    250386 250.386       

 

3.1. Учредяването на право на строеж в полза на фирма „Гедикол” ЕООД с ЕИК 

207183773 да се извърши след утвърждаване на площадки и/или трасе и при влязъл в 

сила подробен устройствен план - план за застрояване, на основание чл. 29, ал. 3 от 

ЗОЗЗ и преди окончателната промяна на предназначението, на основание чл. 25, ал. 7 

от ЗСПЗЗ. 

4. Дава предварително съгласие на основание чл. 30, ал. 3 от ППЗОЗЗ за 

определяне на площадка и/или трасе за проектиране и промяна на предназначение на 

поземлени имоти с идентификатори по КККР на гр. Червен бряг описани по-горе. 

4.1. Площадката и/или трасето за проектиране да се утвърдят в полза на 

инвеститора „Гедикол” ЕООД с ЕИК 207183773. 

5. Дава предварително съгласие, на основание чл. 25, ал. 6 от ЗСПЗЗ, във връзка с 

чл. 29, ал. 1 от ЗОЗЗ, за изработване на подробен устройствен план, предвиждащ 

изграждането на фотоволтаична електроцентрала – инвестиционно намерение, в 

поземлени имоти с идентификатори по КККР на гр. Червен бряг, описани по-горе. 

5.1. Определя срок на валидност на предварителното съгласие 24 месеца. 

6. На основание чл. 25, ал. 3, т. 1 от ЗСПЗЗ във връзка с §6а, т. 1 от Преходните и 

заключителни разпоредби на ЗОЗЗ, дава предварително съгласие да се промени 

предназначението на описаните по-горе поземлени имоти с идентификатори по КККР 

на гр. Червен бряг, за изграждане на фотоволтаична електроцентрала – инвестиционно 

намерение. 

6.1. На основание чл. 25, ал. 5 от ЗСПЗЗ определя срок на валидност на 

предварителното съгласие за промяна на предназначението 24 месеца. 

7. Дава съгласие Кмета на Община Червен бряг да упълномощи инвеститора за 

своя сметка за изготви съответните ПУП-ПРЗ/ПУП-ПЗ и ПУП-ПП, като представлява 

Община Червен бряг в хода на съгласувателните процедури с компетентните 

административни органи и електроенергийни дружества във връзка с приложимите 

процедури по ЗОЗЗ, ППЗОЗЗ, ЗСПЗЗ, ЗУТ, ЗООС, ЗЕ и приложимите законови и 

подзаконови нормативни актове.  

8. Възлага на Кмета на община Червен бряг да предприеме необходимите действия 

при така взетото решение при спазване на условията и по реда на Закона за опазване на 

земеделските земи, Правилника за прилагане на Закона за опазване на земеделските 

земи, Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, Закон за устройство 

на територията и приложимите законови и подзаконови нормативни актове. 
 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ  

СЪВЕТ – ЧЕРВЕН БРЯГ:                               

  /Петьо Костов/ 

 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЧЕРВЕН БРЯГ 

 

     Препис-извлечение от протокол № 43  

     от заседание на Общински съвет –  

     Червен бряг, проведено на 31.01.2023 г. 

 

Относно точка двадесет и шеста: 

Предложение относно инвестиционно намерение за изграждане на слънчева 

фотоволтаична централа с индикативна инсталирана мощност от 46 MW за 

производство на електроенергия от ВЕИ в общински поземлени имоти по КККР 

на гр. Червен бряг-фирма „Гедикол Солар 1“ЕООД 

Общински съвет Червен бряг  прие 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 797 

 

На основание резултата от проведено поименно  гласуване : 19 гласа ЗА 

приемане на предложение относно инвестиционно намерение за изграждане на 

слънчева фотоволтаична централа с индикативна инсталирана мощност от 46 MW за 

производство на електроенергия от ВЕИ в общински поземлени имоти по КККР на гр. 

Червен бряг от фирма „Гедикол Солар 1“ЕООД, без   против и 5 въздържали  се от 

общо 24 гласували общински съветници при общ брой 29 на съветниците в Общинския 

съвет и  съгласно разпоредбата  на  чл.25, ал.5  във връзка с ал.3, т.1, ал.4 от ЗСПЗЗ, не 

се приема внесеното   с вх. № 07-01-30/27.01.2023 г.  от кмета на общината 

предложение относно инвестиционно намерение за изграждане на слънчева 

фотоволтаична централа с индикативна инсталирана мощност от 46 MW за 

производство на електроенергия от ВЕИ в общински поземлени имоти по КККР на гр. 

Червен бряг от фирма „Гедикол Солар 1“ЕООД 

 
 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ  

СЪВЕТ – ЧЕРВЕН БРЯГ:                               

  /Петьо Костов/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЧЕРВЕН БРЯГ 

 

     Препис-извлечение от протокол № 43  

     от заседание на Общински съвет –  

     Червен бряг, проведено на 31.01.2023 г. 

 

Относно точка двадесет и седма: 

Предложение относно  промяна на предназначение на поземлени имоти общинска 

собственост. 

Общински съвет Червен бряг прие 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 798 

На основание резултата от проведено поименно  гласуване : 17 гласа ЗА 

приемане на внесеното от кмета на общината  предложение относно  промяна на 

предназначение на поземлени имоти общинска собственост, 4   против и 5 въздържали  

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

Общинския съвет и  съгласно разпоредбата  на  чл.25, ал.5  във връзка с ал.3, т.4,  от 

ЗСПЗЗ, не се приема внесеното   с вх. № 07-01-32/30.01.2023 г.  от кмета на общината  

предложение относно  промяна на предназначение на поземлени имоти общинска 

собственост. 
 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ  

СЪВЕТ – ЧЕРВЕН БРЯГ:                               

  /Петьо Костов/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


