
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЧЕРВЕН БРЯГ 

 

     Препис-извлечение от протокол № 38  

     от заседание на Общински съвет –  

     Червен бряг, проведено на 21.09.2022 г. 

 

Относно точка първа: Отчет на Общинските търговски дружества за 

шестмесечието на 2022 година.  

 

Общински съвет Червен бряг прие 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 683 

 

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. № 038-01-21/05.09.2022 г.  отчети за дейността  на 

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

финансово стопанска политика и бюджет от заседание, проведено на 13.09.2022 г. и 

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

проведено на 14.09.2022 г., 

 

 Р Е Ш И: 

За “МБАЛ Червен бряг” ЕООД: 

1.Приема  отчета за  дейността на “Многопрофилна болница за активно лечение 

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

ОПР,  баланс, справки), съгласно приложенията. 

 

2.Възлага на Кмета на община Червен бряг да организира закупуване  на 

автоматичен водогреен котел  и да се подмени  основната захранваща система. 

 

           3.Възлага на Кмета на община Червен бряг да  намери специализирана фирма с 

опит в здравния менинджмънт, която да разгледа дейността на „МБАЛ Червен бряг“ 

ЕООД и да даде препоръки относно нейното развитие. 

 

ІІ. За „Медицински център Червен бряг “ ЕООД: 

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

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

съгласно приложенията. 

 

 

ІІІ. За „Хърхов” ЕООД  
Не приема  отчет за дейността на„Медицински център Червен бряг“ ЕООД, гр. 

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

съгласно приложенията. 

 

По т.І.1 решението е прието  с поименно   гласуване  с 15  гласа ЗА, 5 против и 2  

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

съветниците в Общинския съвет 



По т.І.2 решението е прието  с поименно   гласуване  с 20  гласа ЗА, без против и 

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

съветниците в Общинския съвет 

По т.І.3 решението е прието  с поименно   гласуване  с 12  гласа ЗА, 2 против и 8  

въздържали  се от общо 22  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  въздържали  се от общо 24  гласували общински съветници при общ брой 29 на 

съветниците в Общинския съвет 

По т.ІІІ решението е  поставено на гласуване  за приемане на отчета и  с 

поименно   гласуване  с 1  глас ЗА, 15 против и 5  въздържали  се от общо 21  гласували 

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

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ  

СЪВЕТ – ЧЕРВЕН БРЯГ:                               

  /Петьо Костов/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЧЕРВЕН БРЯГ 

 

     Препис-извлечение от протокол № 38  

     от заседание на Общински съвет –  

     Червен бряг, проведено на 21.09.2022 г. 

 

Относно точка  втора: 

Информация за текущото изпълнение на бюджета на Община Червен бряг за 

полугодието на  2022г.  

Общински съвет Червен бряг   с поименно   гласуване  с 19  гласа ЗА, 3 против и 

3  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 

№ 684 

 

Общински съвет Червен бряг на основание чл. 137, ал. 2 от Закона за 

публичните финанси и чл. 49, ал.2 от Наредбата за условията и реда за съставяне на 

тригодишна прогноза за местни дейности и за съставяне, приемане, изпълнение и 

отчитане на бюджета на община Червен бряг представената от Кмета на общината  в 

Общински съвет с вх. № 07-01-242/05.09.2022 г. информация за текущото изпълнение 

на бюджета на Община Червен бряг за полугодието на  2022г., Предложения от всички 

комисии от заседания, проведени на 13 и 14 септември 2022 година, 

Р Е Ш И: 

 Приема информацията за текущото изпълнение на бюджета на Община 

Червен бряг за полугодието  на 2022 г., съгласно приложението. 

 
 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ  

СЪВЕТ – ЧЕРВЕН БРЯГ:                               

  /Петьо Костов/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЧЕРВЕН БРЯГ 

 

     Препис-извлечение от протокол № 38  

     от заседание на Общински съвет –  

     Червен бряг, проведено на 21.09.2022 г. 

 

Относно точка трета: 

Предложение относно  възмездно придобиване на поземлен имот, находящ се в гр. 

Червен бряг, ул. „Стефан Караджа“ № 8, представляващ ПИ с идентификатор 

80501.801.87 с площ от 655 кв.м. ведно с построените в имота сгради с 

идентификатори: 80501.801.87.1, 80501.801.87.2, 80501.801.87.3 и 80501.801.87.4. 

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 

№ 685 

 

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

ал. 9, т. 1 и ал.10 от ЗОС,  чл. 34, ал. 1 и ал. 2 от ЗОС, чл. 8, ал. 1, т. 3 от НРПУРОИ и 

във връзка с т.2 от Раздел IV  Имоти, които общината има намерение да придобие и 

способите за тяхното придобиване на Годишната програма за управление и 

разпореждане с имоти – обшинска собственост за 2022 г. представеното от Кмета на 

общината  в Общински съвет с вх. № 07-01-246/08.09.2022 г. предложение относно 

възмездно придобиване на  поземлен имот, находящ се в гр. Червен бряг, ул. „ Стефан 

Караджа „ № 8 представляващ ПИ с идентификатор 80501.801.87 с площ от 655 кв. м. 

ведно с построените в имота сгради с идентификатори: 80501.801.87.1, 80501.801.87.2, 

80501.801.87.3 и 80501.801.87.4, Предложения от всички комисии от заседания, 

проведени на 13 и 14 септември 2022 година, 

Р Е Ш И: 

1. Утвърждава направеното ценово предложение от 280 000 лв. /двеста и 

осемдесет хиляди лева/ с ДДС,  равно на обявената начална офертна цена, за покупка 

на ПИ с идентификатор 805001.801.87 с площ 655 кв. м., находящ се гр. Червен бряг, 

ул. „Стефан Караджа“ № 8 / бивш имот на Сосиете Женерал Експресбанк АД/, ведно с 

построените в имота сгради с идентификатори: 80501.801.87.1, 80501.801.87.2, 

80501.801.87.3 и 80501.801.87.4. Ценовото предложение от 280 000 лв. е подробно 

описано в т. 2 на Протокол от заседание на инвестиционния комитет на Банка ДСК АД  

№ 34/05.09.2022 г. 

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

и фактически действия, включително и да подпише договор във формата на нотариален 

акт за финализиране на прехвърлителната сделка за придобиване на ПИ с 

идентификатор 805001.801.87 с площ 655 кв. м., находящ се в гр. Червен бряг, ул. 

„Стефан Караджа“ № 8 / бивш имот на Сосиете Женерал Експресбанк АД/, ведно с 

построените в имота сгради с идентификатори: 80501.801.87.1, 80501.801.87.2, 

80501.801.87.3 и 80501.801.87.4   

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ  

СЪВЕТ – ЧЕРВЕН БРЯГ:                               

  /Петьо Костов/ 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЧЕРВЕН БРЯГ 

 

     Препис-извлечение от протокол № 38  

     от заседание на Общински съвет –  

     Червен бряг, проведено на 21.09.2022 г. 

 

Относно точка четвърта: 

Предложене относно актуализация на  бюджета  и на капиталовата програма на 

община  Червен бряг   за 2022 г. 

Общински съвет Червен бряг,  прие 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 686 

 

На основание резултата от проведено поименно  гласуване : 11 гласа ЗА 

приемане на представеното от Кмета на общината  в Общински съвет с вх. № 07-01-

244/05.09.2022 г. предложение относно актуализация на  бюджета  и на капиталовата 

програма на община  Червен бряг   за 2022 г.,  4   против и 8 въздържали  се от общо 23 

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

предвид разпоредбата на чл. 27, ал.4 вр.чл.21, ал.1, т.6 от ЗМСМА , не се приема 

представеното от Кмета на общината  в Общински съвет с вх. № 07-01-244/05.09.2022 г. 

предложение относно актуализация на  бюджета  и на капиталовата програма на 

община  Червен бряг   за 2022 г. 

 
 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ  

СЪВЕТ – ЧЕРВЕН БРЯГ:                               

  /Петьо Костов/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЧЕРВЕН БРЯГ 

 

     Препис-извлечение от протокол № 38  

     от заседание на Общински съвет –  

     Червен бряг, проведено на 21.09.2022 г. 

 

Относно Точка пета: 

Предложение относно приемане на  бюджетната прогноза за периода 2023-2025г. 

на постъпленията от местни приходи и на разходите за местни дейности на 

община Червен бряг. 

Общински съвет Червен бряг   с поименно   гласуване  с 16  гласа ЗА, 1 против и 

4  въздържали  се от общо 21  гласували общински съветници при общ брой 29 на 

съветниците в Общинския съвет,  прие 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 687 

 

Общински съвет Червен бряг на основание чл. 21, ал.1, т.12 от ЗМСМА,  чл. 83, 

ал. 2 от ЗПФ и чл. 27, 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. № 07-01-252/13.09.2022 г. предложение относно приемане на  бюджетната 

прогноза за периода 2023-2025 г. на постъпленията от местни приходи и на разходите 

за местни дейности на община Червен бряг, Предложения от всички комисии от 

заседания, проведени на 13 и 14 септември 2022 година, 

Р Е Ш И: 

 Приема бюджетната прогноза на община Червен бряг за периода 2023 г.-

2025 г. на постъпленията от местни приходи и на разходите за местни дейности, 

изготвени  съгласно БЮ №4/02.09.2022 г. на Министерство на финансите- Указания за 

подготовката и представянето на проектобюджетите на първостепенните 

разпоредители с бюджет за 2023 г. и на актуализираните бюджетни прогнози  за   

2024г.  и  2025 г. 

 
 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ  

СЪВЕТ – ЧЕРВЕН БРЯГ:                               

  /Петьо Костов/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЧЕРВЕН БРЯГ 

 

     Препис-извлечение от протокол № 38  

     от заседание на Общински съвет –  

     Червен бряг, проведено на 21.09.2022 г. 

 

Относно Точка Шеста:  

Предложение относно изменение и допълнение на Решение № 352 от 28.04.2021 г., 

т. 1, първо тире „Срок за погасяване“ на Общински съвет – Червен бряг, за 

удължаване срока за погасяване на кредит към „Фонда за органите на местно 

самоуправление в България – ФЛАГ“ ЕАД, сключен съгласно Договор № 

1249/21.05.2021 г. 

Общински съвет Червен бряг   с поименно   гласуване  с 16  гласа ЗА, 1 против и 

7  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 

№ 688 

 

Общински съвет Червен бряг на основание чл. 21, ал. 1, т. 10 от ЗМСМА, 

представеното от Кмета на общината  в Общински съвет с вх. № 07-01-236/30.08.2022 г. 

предложение относно изменение и допълнение на Решение № 352 от 28.04.2021 г., т. 1, 

първо тире „Срок за погасяване“ на Общински съвет – Червен бряг, за удължаване 

срока за погасяване на кредит към „Фонда за органите на местно самоуправление в 

България – ФЛАГ“ ЕАД, сключен съгласно Договор № 1249/21.05.2021 г., 

Предложения от: 

 Комисията по здравеопазване, младежта и спорта ; 

Комисията по социална политика, трудова заетост и етнодемографски въпроси 

Комисията по транспорт , законност,  обществен ред, сигурност и граждански 

права; 

Комисията по устройство на територията , благоустрояване, комунални 

дейности и екология 

Комисията по Образование, култура и вероизповедания; 

Комисията по финансово стопанска политика и бюджет  

 Комисията по инвестиционна политика, европейски проекти  и информационни  

технологии от заседания, проведени на 13 и 14 септември 2022 година,  

 

Р Е Ш И: 

 

1.Изменя и допълва свое Решение № 352, с препис-извлечение от протокол № 20 от 

заседание на Общински съвет - Червен бряг, проведено на 28.04.2021 г., в т. 1, първо 

тире, както следва: 

Било: 

- Срок за погасяване – до деветнадесет месеца, считано от датата на подписване 

на договора за кредит с възможност за предсрочно погасяване изцяло или на части, без 

такса за предсрочно погасяване. 

Става: 

- Срок за погасяване – до двадесет и три месеца, считано от датата на подписване 

на договора за кредит с възможност за предсрочно погасяване изцяло или на части, без 

такса за предсрочно погасяване. 



2. Възлага на кмета на Община Червен бряг д-р Цветан Костадинов да предприеме 

и извърши всички необходими правни и фактически действия, в това число да вземе 

всички необходими решения в границите на своите правомощия относно подготовката  

на искане за удължаване срока на погасяване на Кредит № 1249/21.05.2021., както и 

неговото подписване с „Фонда за органите на местно самоуправление в България – 

ФЛАГ“ ЕАД. 

3. Разрешава предварително изпълнение на взетото Решение, с цел 

предотвратяване на наказателната лихва за просрочие. 

 

 
 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ  

СЪВЕТ – ЧЕРВЕН БРЯГ:                               

  /Петьо Костов/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЧЕРВЕН БРЯГ 

 

     Препис-извлечение от протокол № 38  

     от заседание на Общински съвет –  

     Червен бряг, проведено на 21.09.2022 г. 

 

Относно Точка седма: 

Предложение относно покана за членство с рег. № 18-00-27/26.07.2022 г. на 

„Асоциацията на българските градове и региони“/АБГР/ в общините в Република 

България. 

Общински съвет Червен бряг   с поименно  гласуване  с 20  гласа ЗА, 1 против и 

3  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 

№ 689 

 

Общински съвет Червен бряг на основание чл. 21, ал. 1, т. 15 от ЗМСМА и 

представеното от Кмета на общината  в Общински съвет с вх. № 07-01-240/01.09.2022 г. 

предложение относно покана за членство с рег. № 18-00-27/26.07.2022 г. на 

„Асоциацията на българските градове и региони“/АБГР/ в общините в Република 

България, Предложения от всички комисии от заседания, проведени на 13 и 14 

септември 2022 година, 

Р Е Ш И: 

1.Дава съгласие Община Червен бряг да членува в Асоциацията на българските градове 

и региони /АБГР/ в общините в Република България, с представител д-р Цветан Костадинов - 

Кмет на община Червен бряг и резервен Заместник-кмет на общината. 

2.Дава съгласие Община Червен бряг да заплати първоначална встъпителна вноска от 

120 /сто и двадесет/ лв. и годишен членски внос в размер на 0.03 лева на човек от населението на 

съответната община, като редът за внасяне е на две вноски след представяне на фактура от 

страна на Сдружението съгласно препис извлечение от Протокол № 1 на Учредително 

събрание на сдружение с нестопанска цел „Асоциация на българските градове и региони" 

проведено на 11 юни 2004г. гр. София. 

 
 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ  

СЪВЕТ – ЧЕРВЕН БРЯГ:                               

  /Петьо Костов/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЧЕРВЕН БРЯГ 

 

     Препис-извлечение от протокол № 38  

     от заседание на Общински съвет –  

     Червен бряг, проведено на 21.09.2022 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   с явно   гласуване  със 17  гласа ЗА, 1 против и 4  

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 

№ 690 

 

 

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. № 07-01-237/30.08.2022 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 13 и 14 септември 2022 

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 № 38  

     от заседание на Общински съвет –  

     Червен бряг, проведено на 21.09.2022 г. 

 

Относно Точка девета:  

Информация за дейността на Експертен съвет по устройство на територията в 

период от 01.09.2021 г. до 01.09.2022 г. 

Общински съвет Червен бряг   с явно   гласуване  с 20  гласа ЗА, без против и 3  

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 

№ 691 

 

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. № 07-01-238/01.09.2022 г. информация за дейността 

на Експертен съвет по устройство на територията в период от 01.09.2021 г. до 

01.09.2022 г., Предложение от Комисията по устройство на територията, 

благоустрояване, комунални дейности и екология от заседание, проведено на 

13.09.2022 г., 

Р Е Ш И: 

Приема информация за дейността на Експертен съвет по устройство на 

територията в период от 01.09.2021 г. до 01.09.2022 г., съгласно приложението 

 

 
 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ  

СЪВЕТ – ЧЕРВЕН БРЯГ:                               

  /Петьо Костов/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЧЕРВЕН БРЯГ 

 

     Препис-извлечение от протокол № 38  

     от заседание на Общински съвет –  

     Червен бряг, проведено на 21.09.2022 г. 

 

Относно Точка десета: 

Информация относно изпълнение и задълженията на Общинска администрация 

по осъществяване на цялостен контрол върху законосъобразността на 

извършващото се строителство, за строежи от четвърта до шеста категория, в 

съответствие с правомощията, вменени по чл.223 от ЗУТ на Кмета  и на 

служителите за контрол по строителството  в периода от 01.09.2021 г. до 01.09.2022 

г. 

Общински съвет Червен бряг   с явно   гласуване  с 21  гласа ЗА, 2 против и 2  

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

съветниците в Общинския съвет,  прие 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 692 

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. № 07-01-239/01.09.2022 г. информация относно 

изпълнение и задълженията на Общинска администрация по осъществяване на 

цялостен контрол върху законосъобразността на извършващото се строителство, за 

строежи от четвърта до шеста категория, в съответствие с правомощията, вменени по 

чл.223 от ЗУТ на Кмета  и на служителите за контрол по строителството  в периода от 

01.09.2021 г. до 01.09.2022 г., Предложение от Комисията по устройство на 

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

на 13.09.2022 г., 

Р Е Ш И: 

Приема информация относно изпълнение и задълженията на Общинска 

администрация по осъществяване на цялостен контрол върху законосъобразността на 

извършващото се строителство, за строежи от четвърта до шеста категория, в 

съответствие с правомощията, вменени по чл.223 от ЗУТ на Кмета  и на служителите за 

контрол по строителството  в периода от 01.09.2021 г. до 01.09.2022 г., съгласно 

приложението 

 
 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ  

СЪВЕТ – ЧЕРВЕН БРЯГ:                               

  /Петьо Костов/ 

 

 

 

 

 

 

 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЧЕРВЕН БРЯГ 

 

     Препис-извлечение от протокол № 38  

     от заседание на Общински съвет –  

     Червен бряг, проведено на 21.09.2022 г. 

 

Относно Точка единадесета: 

Информация относно състояние на училищната мрежа и тенденции в развитието 

й през учебната 2022/2023 г. Обхванати деца и ученици в детски градини 

и  училища.Готовност на учебните и детските заведения на територията на 

общината за учебната 2022/ 2023 година. Състояние на здравеопазването в 

училищата и детските градини. 

Общински съвет Червен бряг   с явно   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 

№ 693 

 

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. № 07-01-245/07.09.2022 г. информация относно 

състояние на училищната мрежа и тенденции в развитието й през учебната 2022/2023 г. 

Обхванати деца и ученици в детски градини и  училища.Готовност на учебните и 

детските заведения на територията на общината за учебната 2022/ 2023 година. 

Състояние на здравеопазването в училищата и детските градини , Предложение от 

Комисията по образование, култура и вероизповедания от заседание, проведено на 

13.09.2022 г., 

Р Е Ш И: 

Приема информация относно състояние на училищната мрежа и тенденции в 

развитието й през учебната 2022/2023 г. Обхванати деца и ученици в детски градини и  

училища.Готовност на учебните и детските заведения на територията на общината за 

учебната 2022/ 2023 година. Състояние на здравеопазването в училищата и детските 

градини, съгласно приложението 

 

 
 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ  

СЪВЕТ – ЧЕРВЕН БРЯГ:                               

  /Петьо Костов/ 

 

 

 

 

 

 

 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЧЕРВЕН БРЯГ 

 

     Препис-извлечение от протокол № 38  

     от заседание на Общински съвет –  

     Червен бряг, проведено на 21.09.2022 г. 

 

 

Относно: Точка дванадесета.  

Предложение относно съществуването на паралелки под минималния брой 

ученици за учебната 2022/2023 г. в училищата на територията на община Червен 

бряг. 

 

Общински съвет Червен бряг   с поименно  гласуване  с 20  гласа ЗА, без против 

и 2  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 

№ 694 

 

Общински съвет Червен бряг на основание чл. 68, ал.1, т.2 и чл. 69, ал.1, 2 и 3 от 

Наредбата за финансиране на институциите в системата на предучилищното и училищното                                                                      

образование, представеното от Кмета на общината  в Общински съвет с вх. № 07-01-

244/07.09.2022 г., актуализирано  с вх. № 07-01-244(1)/20.09.2022 г. предложение 

относно съществуването на паралелки под минималния брой ученици за учебната 

2022/2023 г. в училищата на територията на община Червен бряг, Предложение от 

Комисията по образование, култура и вероизповедания от заседание, проведено на 

13.09.2022 г., 

 

Р Е Ш И: 

 

1. Разрешава съществуването на  паралелки под минималния брой ученици за 

учебната 2022/2023 г., на основание чл.68, ал.1, т.2 и чл.69, ал.1, 2 и 3 от 

Наредбата за финансиране на институциите в системата на предучилищното и 

училищно образование в следните училища: 

 
 

 

 

Училище Съгласно чл. 68, ал. 1, т. 2 и т. 3 

 

 

Съгласно чл. 69, ал. 1, 2 и 3 

 
Брой 

ученици в 

паралелки в 

начален eтап  

под определения 

минимум 

Брой 

ученици в 

паралелки 

в 

прогимназиален 

етап под 

определения 

минимум 

Брой 

ученици в 

паралелки 

в гимназиален 

етап  

под определения 

минимум 

Брой 

ученици в 

паралелки в 

начален eтап  

под 

определения 

минимум 

Брой 

ученици в 

паралелки 

в 

прогимназиален 

етап под 

определения 

минимум 

СУ „Д-р 

Петър Берон” 

гр. Червен 

бряг 

- - 

 

12б кл. – 10 уч. 

 

 

- 

 

- 



СУ „Хр. 

Смирненски” 

гр. Койнаре 

 

2а кл. – 13 уч. 

2б кл. – 15 уч. 

3а кл. – 14 уч. 

3б кл. – 15 уч. 

 

- 

 

10а кл. – 16 уч. 

11а кл. – 17 уч. 

12а кл. – 15 уч. 

 

- 

 

- 

ПГХТ „Юрий 

Гагарин“  

гр. Червен 

бряг 

- - 

 

8б кл. – 15 уч. 

11а кл. – 15 уч. 

11б кл. –16 уч. 

 

 

 

- 

 

 

- 

ОбУ „Отец 

Паисий“ 

с. Радомирци 

 

1 кл. – 15 уч.  

2 кл. – 14 уч. 

 

 

5 кл. – 13 уч. 

7 кл. – 17 уч. 

 

 

8 кл. – 15 уч. 

10 кл. – 17 уч. 

 

 
4 кл. – 9 уч. 

 

 

6 кл. – 9  уч. 

ОУ 

"Алеко 

Константинов 

гр. Червен 

бряг 

1 кл. – 14 уч. 

4 кл. – 11 уч. 

 

 

5 кл.  -  10 уч. 

6 кл.  – 12 уч. 

7 кл.  – 14 уч. 

 

 

- 

 

 

 

 

- 

ОУ "Христо 

Ботев" 

с. Рупци 

1 кл. – 10 уч. 

3 кл. – 13 уч. 

4 кл. – 10 уч. 

 

5 кл. – 12 уч. 

7 кл. – 12 уч. 

 

-  

2 кл. – 9 уч. 

 

 

6 кл.  -  8 уч. 

 

ОУ "Христо 

Ботев"  

с. Глава 

 

1 кл. – 14 уч. 

2 кл. – 10 уч. 

4 кл. – 13 уч. 

 

 

5 кл. – 14 уч. 

 

 

- 

 

- 
 

6 кл. – 8 уч. 

7 кл. - 5 уч. 

 

ОУ „Христо 

Ботев” 

с. Чомаковци 

 

1 кл. – 15 уч. 

2 кл. – 10 уч. 

4 кл. – 14 уч. 

 

 

5 кл.  -  10 уч. 

6 кл.  -  13 уч. 

 

 

- 
 

 

3 кл. – 9 уч. 

 

 

- 

 

2. Необходимите средства за обезпечаване на учебния процес извън 

определените по стандарти за съответната дейност (дофинансиране), да бъдат 

осигурени в Бюджет 2023 г., съобразно разпоредбите на чл.68, ал.4, т.2 и ал.5 от 

Наредбата за финансиране на институциите в системата на предучилищното и 

училищно образование. 

 

 
 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ  

СЪВЕТ – ЧЕРВЕН БРЯГ:                               

  /Петьо Костов/ 

 

 

 

 

 

 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЧЕРВЕН БРЯГ 

 

     Препис-извлечение от протокол № 38  

     от заседание на Общински съвет –  

     Червен бряг, проведено на 21.09.2022 г. 

 

Относно Точка тринадесета: 

 Предложение относно отпускане финансова помощ на граждани  

Общински съвет Червен бряг   с поименно   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 

№ 695 

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

на общината с вх. № 07-01-235/30.08.2022г.  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 социална политика, трудова заетост,  

етнодемографски въпроси от   заседание  проведено на 13.09.2022 г.и Предложение от 

Комисията по здравеопазване, младежта от  заседание  проведено на 14.09.2022 г. и  

уточнени на заседанието на Общинския съвет, 

Р Е Ш И: 

1.Да  не се отпуска  финансова помощ на Т. А. Л.  от гр.Червен бряг, ул.“.., 

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

еднократна финансова помощ. 

         2.Да се отпусне  финансова помощ в размер на 600лв.  на С. Ц. Д. от гр.Койнаре, 

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

финансова помощ. 

3. Да  се отпусне  финансова помощ  в размер на 300лв. на П. И.В. от гр.Червен 

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

еднократна финансова помощ. 

         4. Да не  се отпуска  финансова помощ на  И. Й. С. от гр.Червен бряг, Ж.К. „.., 

поради липса на основание  по раздел III от Критериите  за отпускане на еднократна 

финансова помощ. 

      5. Да  се отпусне  финансова  помощ в размер на 600лв.  на Д. С. Р. от гр.Червен 

бряг, ул. „.. ,ап.21,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 400лв.  на  Н. А. К.  от 

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

еднократна финансова помощ. 

7. Да  се отпусне  финансова  помощ в размер на  300лв. на  В. Т. Т.  от с.Ракита, 

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 300лв. на  В. М. Н. от гр.Койнаре, 

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

финансова помощ. 

9. Да  се отпусне  финансова  помощ в размер на  200лв. на  Б. А. Д. от гр.Червен 

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

еднократна финансова помощ. 



         10. Да  се отпусне  финансова помощ в размер на 400лв.  на  С. Г. И.  от гр.Червен 

бряг, 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 100лв.  на З. И. М. от 

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

еднократна финансова помощ. 

 12.Да се отпусне  финансова помощ в размер на 300лв. на  Д. Б. Ц. от гр.Червен 

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

финансова помощ. 

13. Да  се отпусне  финансова  помощ в размер на  600лв. на  Р. Н. П. от с.Бресте, 

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

финансова помощ. 

14.Да  се отпусне  финансова помощ в размер на 500лв. на  П. С. А.  от 

гр.Койнаре, ул.„Илия Динков “№15. 

15.Да не се отпуска  финансова помощ на  Л. А. М. от гр.Койнаре, ул.“. .,  на 

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

финансова помощ. 

16. Да не  се отпуска  финансова  помощ на  Р. К. Г. от гр.Койнаре, ул. „..,  

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

еднократна финансова помощ. 

17.Да не се отпуска  финансова помощ на  Б. С. П. от гр.Койнаре, ул.„. . “., 

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

еднократна финансова помощ. 

 
 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ  

СЪВЕТ – ЧЕРВЕН БРЯГ:                               

  /Петьо Костов/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЧЕРВЕН БРЯГ 

 

     Препис-извлечение от протокол № 38  

     от заседание на Общински съвет –  

     Червен бряг, проведено на 21.09.2022 г. 

 

Относно Точка четиринадесета: 

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 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 

№ 696 

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 14.09.2022 г., 

 Р Е Ш И: 

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

265/08.09.2022 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 № 38  

     от заседание на Общински съвет –  

     Червен бряг, проведено на 21.09.2022 г. 

 

Относно Точка петнадесета: 

Покана от  инж.Светла Вълова –изп. директор на „ТЕРА” АД  относно  свикване 

на Общо събрание на акционерите в „ТЕРА” АД  на 23.09.2022 г. 

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

3  въздържали  се от общо 21  гласували общински съветници при общ брой 29 на 

съветниците в Общинския съвет,  прие 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 697 

 

Общински съвет Червен бряг  във връзка с представената в Общински съвет с вх. 

№ 038-00-2/22.08.2022 г. покана от  инж.Светла Вълова –изп. директор на „ТЕРА” АД  

относно  свикване на Общо събрание на акционерите в „ТЕРА” АД  на 23.09.2022 г. и 

определяне на представител  на общината за участие в Общото събрание, на основание 

чл.21,ал.1, т.9 от ЗМСМА,  

 

 Р Е Ш И:   

 

Избира Петьо Веселинов Костов –председател на Общински съвет Червен бряг, 

да представлява Община Червен бряг и вземе участие в работата на общото събрание 

на „Тера” АД на 23.09.2022 г. 

 
 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ  

СЪВЕТ – ЧЕРВЕН БРЯГ:                               

  /Петьо Костов/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЧЕРВЕН БРЯГ 

 

     Препис-извлечение от протокол № 38  

     от заседание на Общински съвет –  

     Червен бряг, проведено на 21.09.2022 г. 

 

Относно Точка шестнадесета: 

Предложение относно приемане на пазарни оценки и продажба на недвижими 

имоти – частна общинска собственост, представляващи: 

1.Самостоятелен обект в сграда /апартамент/ с идентификатор 80501.805.411.2.4 с 

площ 69,06 кв. м.  с прилежащи части: маза № 4 с площ 5,40 кв. м. и 2,893 % 

идеални части от общите части на цялата сграда с адрес: град Червен бряг, ж.к. 

„Победа“, бл. 6/70, вх. А, ет. 2, ап.4 , актуван с АОС № 2451/21.04.2020 г. 

2.Самостоятелен обект в сграда /апартамент/ с идентификатор 80501.805.411.2.9 с 

площ 68,01 кв. м.  с прилежащи части: маза № 9 с площ 5,50 кв. м. и 2,895 % 

идеални части от общите части на цялата сграда с адрес: град Червен бряг, ж.к. 

„Победа“, бл. 6/70, вх. А, ет. 3, ап.9 , актуван с АОС № 2456/22.04.2020 г. 

Общински съвет Червен бряг   с поименно   гласуване  с 18  гласа ЗА, без против 

и 2  въздържали  се от общо 20  гласували общински съветници при общ брой 29 на 

съветниците в Общинския съвет,  прие 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 698 

 

Общински съвет Червен бряг на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА,  чл. 35, 

ал. 1 от ЗОС, чл. 44, ал. 1, т. 1 от НРПУРОИ, представеното от Кмета на общината  в 

Общински съвет с вх. № 07-01-230/22.08.2022 г. предложение относно приемане на 

пазарни оценки и продажба на недвижими имоти – частна общинска собственост, 

представляващи: 

1.Самостоятелен обект в сграда /апартамент/ с идентификатор 80501.805.411.2.4 

с площ 69,06 кв. м.  с прилежащи части: маза № 4 с площ 5,40 кв. м. и 2,893 % идеални 

части от общите части на цялата сграда с адрес: град Червен бряг, ж.к. „Победа“, бл. 

6/70, вх. А, ет. 2, ап.4 , актуван с АОС № 2451/21.04.2020 г. 

2.Самостоятелен обект в сграда /апартамент/ с идентификатор 80501.805.411.2.9 

с площ 68,01 кв. м.  с прилежащи части: маза № 9 с площ 5,50 кв. м. и 2,895 % идеални 

части от общите части на цялата сграда с адрес: град Червен бряг, ж.к. „Победа“, бл. 

6/70, вх. А, ет. 3, ап.9 , актуван с АОС № 2456/22.04.2020 г., Предложение от Комисията 

по Общинска собственост, земеделие, гори и водно стопанство от заседание, проведено 

на  14.09.2022 г., 

Р Е Ш И: 

І. Приема пазарни оценки за продажба на недвижими имоти – частна общинска 

собственост, представляващи както следва: 

    1.  Самостоятелен обект в сграда /апартамент/ с идентификатор 80501.805.411.2.4 

с площ 69,06 кв. м.  с прилежащи части: маза № 4 с площ 5,40 кв. м. и 2,893 % идеални 

части от общите части на цялата сграда с адрес: град Червен бряг, ж.к. „Победа“, бл. 

6/70, вх. А, ет. 2, ап.4 , актуван с АОС № 2451/21.04.2020 г. в размер на 23 700.00 / 

двадесет и три хиляди и седемстотин/ лева без ДДС. 

     Данъчната оценка на самостоятелен обект в сграда /апартамент/ с 

идентификатор 80501.805.411.2.4 е 8 393,00 лв. /осем хиляди триста деветдесет и три 

лева/ съгласно удостоверение изх. № 6510053757/17.08.2022 г. 



   2. Самостоятелен обект в сграда /апартамент/ с идентификатор 80501.805.411.2.9 

с площ 68,01 кв. м.  с прилежащи части: маза № 9 с площ 5,50 кв. м. и 2,895 % идеални 

части от общите части на цялата сграда с адрес: град Червен бряг, ж.к. „Победа“, бл. 

6/70, вх. А, ет. 3, ап.9 , актуван с АОС № 2456/22.04.2020 г. в размер на 23 500.00 / 

двадесет и три хиляди и петстотин/ лева без ДДС.   

    Данъчната оценка на самостоятелен обект в сграда /апартамент/ с идентификатор 

80501.805.411.2.9 е 8 465,90 лв. /осем хиляди четиристотин шестдесет и пет лева и 

деветдесет стотинки/ съгласно удостоверение изх. № 6510053756/17.08.2022 г. 

   ІІ. Дава съгласие за продажба чрез провеждане на публичен търг с тайно 

наддаване по реда на Глава 8, раздел І и ІІ от НРПУРОИ за недвижими имоти – частна 

общинска собственост, представляващи както следва: 

    1. Самостоятелен обект в сграда /апартамент/ с идентификатор 80501.805.411.2.4 

с площ 69,06 кв. м.  с прилежащи части: маза № 4 с площ 5,40 кв. м. и 2,893 % идеални 

части от общите части на цялата сграда с адрес: град Червен бряг, ж.к. „Победа“, бл. 

6/70, вх. А, ет. 2, ап.4 , актуван с АОС № 2451/21.04.2020 г. с начална тръжна продажна 

цена в размер на 23 700.00 /двадесет и три хиляди/ лева без ДДС и депозит за участие в 

размер на 10 % от началната тръжна цена. 

    2. Самостоятелен обект в сграда /апартамент/ с идентификатор 80501.805.411.2.9 

с площ 68,01 кв. м.  с прилежащи части: маза № 9 с площ 5,50 кв. м. и 2,895 % идеални 

части от общите части на цялата сграда с адрес: град Червен бряг, ж.к. „Победа“, бл. 

6/70, вх. А, ет. 3, ап.9 , актуван с АОС № 2456/22.04.2020 г., с начална тръжна продажна 

цена в размер на 23 500.00 / двадесет и три хиляди и петстотин/ лева без ДДС  и 

депозит за участие в размер на 10% от началната тръжна цена. 

ІІІ. Утвърждава комисия за организация, подготовка и провеждане на процедурата 

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

съветника, представител на общинска администрация. 

Определя резервни членове:  3/трима/ общински съветника. 

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

подготовката и провеждането на процедурата по реда на НРПУРОИ и подписването на 

договорите за покупко – продажба. 

V.В изпълнение на т.ІІІ 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 определя  за участие  общински съветници Петър 

Петков Петров Николай Георгиев Мишовски, Красимир Митков Ангелов и Йоана 

Иванова Йотова, за резервни Атанас Цветанов Атанасов, Петя  Веселинова 

Митрашкова  и Красимир Алеков Евтимов 

 

 
 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ  

СЪВЕТ – ЧЕРВЕН БРЯГ:                               

  /Петьо Костов/ 

 

 

 

 

 

 

 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЧЕРВЕН БРЯГ 

 

     Препис-извлечение от протокол № 38  

     от заседание на Общински съвет –  

     Червен бряг, проведено на 21.09.2022 г. 

 

Относно Точка седемнадесета: 

Предложение относно  допълване на годишната  програма за управление и 

разпореждане с имоти-общинска собственост в Община Червен бряг през 2022 

година, приемане на пазарна оценка и продажба на недвижим имот-частна 

общинска собственост на собственика на парцел с придаваеми части по ПРЗ 

/неуредени регулачни сметки/, находящ се в с. Телиш, община Червен бряг. 

Общински съвет Червен бряг   с поименно    гласуване  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,  прие 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 699 

 

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

9  и чл. 35, ал. 4, т. 2 от ЗОС, чл. 47а, от НРПУРОИ, представеното от Кмета на 

общината  в Общински съвет с вх. № 07-01-231/23.08.2022 г. предложение относно  

допълване на годишната  програма за управление и разпореждане с имоти-общинска 

собственост в Община Червен бряг през 2022 година, приемане на пазарна оценка и 

продажба на недвижим имот-частна общинска собственост на собственика на парцел с 

придаваеми части по ПРЗ /неуредени регулачни сметки/, находящ се в с. Телиш, 

община Червен бряг, Предложение от Комисията по Общинска собственост, земеделие, 

гори и водно стопанство от заседание, проведено на  14.09.2022 г., 

Р Е Ш И: 

1.Допълва годишната програма за управление и разпореждане с имоти – частна 

общинска собственост в Община Червен бряг през 2022 г. с продажба на придаваема 

част, общинска собственост с площ от 145,00 кв. м, придадена към имот, находящ се в 

с. Телиш, ул. „Георги Димитров“ № 11, съставляващ  ПИ ІII-1129 с площ от 600 кв. м. в 

кв. 79 по плана на с. Телиш от 1999 г.,  собственост на Таня  Иванова от град Плевен, ..  

2.Дава съгласие да бъде извършена продажба на  придаваема част  с площ 145,00 кв. 

м,  придадена към имот, находящ се в с. Телиш, ул. „Георги Димитров“ № 11, 

съставляващ  ПИ ІII-1129 с площ от 600 кв. м. в кв. 79 по плана на с. Телиш от 1999 г. 

на лицето Таня Иванова- собственик на имота, граничещ с придаваемата част по 

ПРЗ/неуредени регулачни сметки/ без търг или конкурс, съгласно чл. 47а, от 

НРПУРОИ. 

3.Приема пазарна оценка на придаваемата част с площ 145.00 кв. м., придадени към 

ПИ ІII-1129  в кв. 79 по плана на с. Телиш от 1999   на стойност 800,00 лв./осемстотин 

лева/ без ДДС, а с ДДС в размер на 960,00 лв./деветстотин и шестдесет лева/ 

 Данъчната оценка на придаваемата част е 592,30 лв. /петстотин деветдесет и два 

лева и тридесет стотинки/ съгласно удостоверение изх. № 6510053790/19.08.2022  г. на 

отдел АМДТ при Община Червен бряг. 



4.Възлага на Кмета на Община Червен бряг да сключи договор за покупко-

продажба на придаваема част с площ от 145.00 кв. м. частна общинска собственост, 

придадени по регулация  към имот, находящ се в с. Телиш, ул. „Георги Димитров“ № 

11, съставляващ ПИ ІII-1129 с площ от 600  кв. м.  в кв. 79 по плана на с. Телиш с 

лицето Таня Иванова от град Плевен, …., собственик на имота, граничещи с 

придаваемата  част съгласно Нотариален акт за дарение Акт № 129, том 4, рег. № 2983, 

дело № 576/29.10.2021 г.и Нотариален акт за поправка Акт № 38, т. 3, рег. № 1895, дело 

№ 321/22.07.22 г. на пом-нотариус по заместване Нели Цветанова при нотариус 

Ивалина Иванова. 

  
 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ  

СЪВЕТ – ЧЕРВЕН БРЯГ:                               

  /Петьо Костов/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЧЕРВЕН БРЯГ 

 

     Препис-извлечение от протокол № 38  

     от заседание на Общински съвет –  

     Червен бряг, проведено на 21.09.2022 г. 

 

Относно Точка осемнадесета: 

Предложение относно отдаване под наем на общински недвижими имоти, 

представляващи магазини № 11.6 и № 5.4 за срок от 10 /десет/ години, находящи се 

на територията на Общински пазар Червен бряг. 

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 

№ 700 

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

7 от ЗОС и чл. 15, ал. 1 и ал. 2 от НРПУРОИ, представеното от Кмета на общината  в 

Общински съвет с вх. № 07-01-233/29.08.2022 г. предложение относно отдаване под 

наем на общински недвижими имоти, представляващи магазини № 11.6 и № 5.4 за срок 

от 10 /десет/ години, находящи се на територията на Общински пазар Червен бряг, 

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

стопанство от заседание, проведено на  14.09.2022 г., 

 

Р Е Ш И: 

 

 І.Да се проведе публичен търг с тайно наддаване, съгласно разпоредбите на 

Глава 8, раздел I и II от НРПУРОИ за отдаване под наем на общински недвижим имот, 

находящ се на територията на Общински пазар Червен бряг, както следва: 

 1.Магазин № 11.6 с площ 8.85 кв. м. за срок от 10 /десет/ години. Определя 

начална тръжна месечна наемна цена не по-ниска от 97.00 /деветдесет и седем/ лева на 

месец без ДДС, актуализирана с годишния инфлационен индекс за 2021 г. в размер на 

9.2% и депозит за участие 194.00 /сто деветдесет и четири/ лева, съгласно Приложение 

№ 6 към Раздел X, т. VII и т. 5 Наемни цени на Общински пазар от Наредбата за 

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

на Община Червен бряг. 

 2.Магазин № 5.4 с площ 14.85 кв. м. за срок от 10 /десет/ години. Определя 

начална тръжна месечна наемна цена не по-ниска от 162.00 /сто шестдесет и два/ лева 

на месец без ДДС, актуализирана с годишния инфлационен индекс за 2021 г. в размер 

на 9.2% и депозит за участие 324.00 /триста двадесет и четири/ лева, съгласно 

Приложение № 6 към Раздел X, т. VII и т. 5 Наемни цени на Общински пазар от 

Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на 

територията на Община Червен бряг. 

ІI. Утвърждава комисия за организация, подготовка и провеждане на процедура 

в състав от 5 /пет/ членове, от които 2 /двама/ общински съветника, правоспособен 

юрист, 2 /двама/ представители на Общинска администрация, определени от Кмета на 

Общината.  

Определя резервен член: 1 /един/ общински съветник. 



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

подготовката и провеждането на процедурата по отдаване под наем и сключване на 

договор със спечелилия участник. 

 IV. При не спечелване на търговете за магазини, подробно описани в т. I, след 

постъпване на нови заявления за отдаване под наем, Комисията утвърдена в т. II от 

Общински съвет да разработи документация и проведе търгове до наемане на 

свободните магазини. 

V.В изпълнение на т.ІІ 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 определя  за участие  в комисията  общински 

съветници Красимир Митков Ангелов  и Николай Георгиев Мишовски,  за резервен 

член Петя Веселинова Митрашкова. 

 
 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ  

СЪВЕТ – ЧЕРВЕН БРЯГ:                               

  /Петьо Костов/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЧЕРВЕН БРЯГ 

     Препис-извлечение от протокол № 38  

     от заседание на Общински съвет –  

     Червен бряг, проведено на 21.09.2022 г. 

Относно Точка деветнадесета:  

Предложение относно отдаване под наем на общински недвижим имот, 

представляващ магазин № 3.25  с площ 26,35 кв.м.за срок от 10 /десет/ години, 

находящ се на територията на Общински пазар гр. Червен бряг. 

Общински съвет Червен бряг   с поименно   гласуване  с 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 

№ 701 

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

7 от ЗОС и чл. 15, ал. 1 и ал. 2 от НРПУРОИ, представеното от Кмета на общината  в 

Общински съвет с вх. № 07-01-250/12.09.2022 г. предложение относно отдаване под 

наем на общински недвижим имот, представляващ магазин № 3.25  с площ 26,35 кв.м.за 

срок от 10 /десет/ години, находящ се на територията на Общински пазар гр. Червен 

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

стопанство от заседание, проведено на  14.09.2022 г., 

Р Е Ш И: 

I. Да се проведе публичен търг с тайно наддаване, съгласно разпоредбите на 

Глава 8, раздел I и II от НРПУРОИ за отдаване под наем на общински недвижим имот, 

находящ се на територията на Общински пазар Червен бряг, магазин № 3.25 с площ 

26.35 кв. м., описан съгласно приложена Схема – чертеж генерален план на търговските 

обекти – магазини за  срок от 10 /десет/ години. 

Определя начална тръжна месечна наемна цена не по-малка от 263.50 /двеста 

шестдесет и три лева и петдесет стотинки/ лева на месец без ДДС и депозит за участие 

527.00 /петстотин двадесет и седем/ лева, съгласно Приложение № 6 към Раздел X, т. 

VII и т. 5 Наемни цени на Общински пазар от Наредбата за определянето и 

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

Червен бряг. 

ІI. Утвърждава комисия за организация, подготовка и провеждане на процедура 

в състав от 5 /пет/ членове, от които 2 /двама/ общински съветника, правоспособен 

юрист, 2 /двама/ представители на Общинска администрация, определени от Кмета на 

Общината.  

Определя резервен член: 1 /един/ общински съветник. 

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

подготовката и провеждането на процедурата по отдаване под наем и сключване на 

договор със спечелилия участник. 

 IV. При не обявяване на спечелил участник в търга за магазин № 3.25, след 

постъпване на нови заявления за отдаване под наем, Комисията утвърдена в т. II от 

Общински съвет да разработи документация и проведе търг до наемане на магазина. 

V.В изпълнение на т.ІІ 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 определя  за участие  в комисията  общински 

съветници Красимир Митков Ангелов  и Николай Георгиев Мишовски,  за резервен 

член Петя Веселинова Митрашкова. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ  

СЪВЕТ – ЧЕРВЕН БРЯГ:                                /Петьо Костов/ 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЧЕРВЕН БРЯГ 

 

     Препис-извлечение от протокол № 38  

     от заседание на Общински съвет –  

     Червен бряг, проведено на 21.09.2022 г. 

Относно Точка двадесета: 

Предложение относно отдаване под наем за стопанската 2022-2023 година на 

проектираните в плана за земеразделяне полски пътища и отразените в плана за 

земеразделяне, в картата на съществуващи и възстановими стари граници и 

в  картата на възстановената собственост напоителни канали, които не 

функционират. 

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

против и 3  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 

№ 702 

 

Общински съвет Червен бряг на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и 37в, ал. 

16 и ал. 17 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, 

представеното от Кмета на общината  в Общински съвет с вх. № 07-01-234/29.08.2022 г. 

предложение относно отдаване под наем за стопанската 2022-2023 година на 

проектираните в плана за земеразделяне полски пътища и отразените в плана за 

земеразделяне, в картата на съществуващи и възстановими стари граници и в  картата 

на възстановената собственост напоителни канали, които не функционират, 

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

стопанство от заседание, проведено на  14.09.2022 г., 

Р Е Ш И: 

 1.Дава предварително съгласие да бъдат предоставени под наем за стопанската 

2022-2023 г., проектираните в плана за земеразделяне полски пътища, които не са 

необходими за осигуряване на пътен достъп до имотите и напоителни канали, които не 

функционират, попадащи в масивите за ползване на земеделски земи в землищата на 

територията на община Червен бряг. 

2.Определя размер на наемна цена за предоставяне на полски пътища и напоителни 

канали за декар,  съгласно Списък на землищата на територията на Община Червен 

бряг с определено средно годишно рентно плащане за ползване на земеделски земи, 

съгласно § 2е, ал. 1 и ал. 2 от Допълнителните разпоредби на ЗСПЗЗ./Приложение 1/. 

3.Ползватели, на които са предоставени полски пътища се задължават да осигурят 

достъп до имотите, декларирани и заявени за ползване в реални граници. 

4.Възлага на Кмета на община Червен бряг да извърши необходимите действия по 

изпълнение на решението. 

 

Приложение: Списък на землищата на територията на Община Червен бряг с 

определено средно годишно рентно плащане за ползване на земеделски земи през 

стопанската 2022-2023 г., съгласно § 2е, ал. 1 и ал. 2 от Допълнителните разпоредби на 

ЗСПЗЗ. /Приложение 1/. 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ  

СЪВЕТ – ЧЕРВЕН БРЯГ:                               

  /Петьо Костов/ 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЧЕРВЕН БРЯГ 

 

     Препис-извлечение от протокол № 38  

     от заседание на Общински съвет –  

     Червен бряг, проведено на 21.09.2022 г. 

 

Относно Точка двадесет и първа: 

Предложение относно допълване на годишната програма за управление и 

разпореждане с имоти - общинска собственост в Община Червен бряг за 2022 

година, приемане на пазарна оценка и продажба на поземлен имот – частна 

общинска собственост с идентификатор 80501.808.559 по КККР на гр. Червен бряг 

с площ 556 кв.м., находящ се в гр. Червен бряг, ул. „Бузлуджа“  № 47А. 

Общински съвет Червен бряг   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,  прие 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 703 

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

9 и ал. 10 от ЗОС,  чл. 35, ал. 1 от ЗОС във връзка с чл. 46 от НРПУРОИ, представеното 

от Кмета на общината  в Общински съвет с вх. № 07-01-241/01.09.2022 г. предложение 

относно допълване на годишната програма за управление и разпореждане с имоти - 

общинска собственост в Община Червен бряг за 2022 година, приемане на пазарна 

оценка и продажба на поземлен имот – частна общинска собственост с идентификатор 

80501.808.559 по КККР на гр. Червен бряг с площ 556 кв.м., находящ се в гр. Червен 

бряг, ул. „Бузлуджа“  № 47А, Предложение от Комисията по Общинска собственост, 

земеделие, гори и водно стопанство от заседание, проведено на  14.09.2022 г., 

Р Е Ш И: 

1. Допълва годишната програма за управление и разпореждане с имоти – частна 

общинска собственост в Община Червен бряг през 2022 г. с недвижим имот, находящ 

се в гр. Червен бряг, ул. „Бузлуджа“ № 47А с площ  от 556 кв. м., представляващ 

поземлен имот – частна общинска собственост с идентификатор 80501.808.559 по 

КККР на гр. Червен бряг с площ 556 кв.м., находящ се в гр. Червен бряг, ул. 

„Бузлуджа“  № 47А, актуван с АОС № 2738/24.08.2022 г.  

2. Приема пазарна оценка за продажба на имота в размер на 3440,00 лв./три хиляди 

четиристотин и четиридесет лева/без ДДС. 

Данъчната оценка на имота е 2855,10 лв. /две хиляди осемстотин петдесет и пет 

лева и десет стотинки/ 

3. Дава съгласие за продажба чрез провеждане на публичен търг с тайно 

наддаване по реда на Глава 8, раздел І и ІІ от НРПУРОИ на поземлен имот – частна 

общинска собственост с идентификатор 80501.808.559 по КККР на гр. Червен бряг с 

площ 556 кв.м., находящ се в гр. Червен бряг, ул. „Бузлуджа“  № 47А, актуван с АОС 

№ 2738/24.08.2022 г., отреден за жилищно строителство, с начална тръжна продажна 

цена в размер на 3440.00 лв. /три хиляди четиристотин и четиридесет лева/ без ДДС и 

депозит за участие в размер на 10% от началната тръжна цена. 

 

4. Утвърждава комисия за организация, подготовка и провеждане на процедура, в 

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

съветници, представител на общинска администрация. 

Определя резервни членове: 3/трима/ общински съветника. 



 

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

подготовката и провеждането на процедурата по реда на НРПУРОИ и подписването на 

договор за покупко – продажба. 

6.В изпълнение на т.4 с 21  гласа ЗА, без против и 1  въздържал се от общо 22  

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

определя  за участие  общински съветници Петър Петков Петров, Николай Георгиев 

Мишовски, Красимир Митков Ангелов и Йоана Иванова Йотова, за резервни Атанас 

Цветанов Атанасов, Петя  Веселинова Митрашкова  и Красимир Алеков Евтимов. 

 
 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ  

СЪВЕТ – ЧЕРВЕН БРЯГ:                               

  /Петьо Костов/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЧЕРВЕН БРЯГ 

 

     Препис-извлечение от протокол № 38  

     от заседание на Общински съвет –  

     Червен бряг, проведено на 21.09.2022 г. 

 

Относно Точка двадесет и втора: 

Предложение относно  определяне на общински терен за организиране на пазар за 

плодове и зеленчуци всеки вторничен ден, на територията на обособения паркинг 

зад „Общински пазар Червен бряг“ 

Общински съвет Червен бряг   с поименно   гласуване  с 19  гласа ЗА, 3 против и 

4  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 

№ 704 

 

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

1 от ЗОС и във връзка с представеното от Кмета на общината  в Общински съвет с вх. 

№ 07-01-251/12.09.2022 г. предложение относно  определяне на общински терен за 

организиране на пазар за плодове и зеленчуци всеки вторничен ден, на територията на 

обособения паркинг зад „Общински пазар Червен бряг“, предложение направено устно 

на заседанието на Общинския съвет от общински съветник Атанас Цветанов Атанасов  

пазарът да се разположи  в пространството зад павилиона за продажба на вестници до 

площада  за автогара и общинска администрация да предприеме мерки 

относно   осигуряване  на санитарен възел , 

Р Е Ш И: 

Общинският пазар за плодове и зеленчуци във вторничен ден да се разположи  в 

пространството зад павилиона за продажба на вестници до площада  за автогара и 

общинска администрация да предприеме мерки относно   осигуряване  на санитарен 

възел . 

 
 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ  

СЪВЕТ – ЧЕРВЕН БРЯГ:                               

  /Петьо Костов/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЧЕРВЕН БРЯГ 

 

     Препис-извлечение от протокол № 38  

     от заседание на Общински съвет –  

     Червен бряг, проведено на 21.09.2022 г. 

 

 

Относно Точка двадесет и трета: 

Предложение относно приемане на Годишен план за ползване и продажба на 

дървесина от горски територии в землищата на гр. Койнаре, с. Девенци, с. Телиш, 

с. Горник и с. Радомирци- собственост на Община Червен бряг, през 2022/2023 г. 

 

 

 

Общински съвет Червен бряг   с поименно   гласуване  с 16  гласа ЗА, 3 против и 

2  въздържали  се от общо 21  гласували общински съветници при общ брой 29 на 

съветниците в Общинския съвет,  прие 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 705 

 

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

Закона за общинската собственост, чл.112 ал.1, чл.113 и чл. 114 от Закона за горите и 

чл. 7, ал. 4 от Наредбата за условията и реда за възлагане  изпълнението на дейности в 

горските територии - държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина 

и недървесни горски продукти, представеното от Кмета на общината  в Общински 

съвет с вх. № 07-01-253/13.09.2022 г. предложение относно Приемане на Годишен план 

за ползване и продажба на дървесина  от горски територии в землищата на гр. Койнаре, 

с. Девенци, с. Телиш, с. Горник и с. Радомирци - собственост на Община Червен бряг, 

през 2022/2023 г., Предложение от Комисията по Общинска собственост, земеделие, 

гори и водно стопанство от заседание, проведено на  14.09.2022 г., 

 

 

Р Е Ш И: 

 

 

1. Одобрява Годишен план за ползване на дървесина от горските територии през 

2022/2023 г.,  в  землищата с. Телиш и с. Девенци,  поземлени имоти по отдели и 

подотдели – собственост на Община Червен бряг, както следва: 

 

1.1 ЗА ПРОДАЖБА НА СТОЯЩА МАСА НА КОРЕН ПО ГОРСКОСТОПАНСКИ 

ПЛАН НА ОБЩИНА ЧЕРВЕН БРЯГ  ОТ 2018 - 2020 ГОДИНА  по сортиментни 

ведомости за землищата на с. Девенци и с. Телиш 



 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Землище, Местност Отдел, Площ,

поземлен имот № Подотдел ха

1 72206.221.1
Зад 

Паметниците
102-ю1 0.4 60  пл.м3

2 72206.149.11 Под язовира 102-н 0.6 130  пл.м3

3 72206.487.4 Мечкар 0.2 35  пл.м3

4 72206.487.5 Мечкар 0.2  пл.м3

5 72206.142.145
Дренска 

Тръница
103-н1 1.1 150  пл.м3

6 Пипра 69-о1 1.7 290  пл.м3

7 Пипра 69-я1 0.7 60  пл.м3

8 Пипра 69-ч1 0.7 25  пл.м3

9 Пипра 69-ш1 1.3 55  пл.м3

10 72206.704.16 Пипра 70-н 18.3 605  пл.м3

11 Мечкар 102-о 0.6 25  пл.м3

12 Мечкар 102-у 0.3 10  пл.м3

13 72206.56.26 Край село 102-k2 0.2 10  пл.м3

14 72206.537.1;2 Край село 102-л2 0.4 10  пл.м3

26.7 1465  пл.м3

Ползване, обем 

пл.м3/пр.м3

ТЕЛИШ

Топола - Възобновяване -80%, по ГП от 

2018/2020 г.

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

Черен бор -Прореждане 15%

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

бл, цер Прореждане -15%, по ГП от 

2018/2020 г.

Черен бор -Прореждане 15%

Черен бор -Прореждане 15%

Акация -100% възобновяване. Гола 2015

Акация -100% възобновяване. Гола 2016

бл, цер Прореждане -15%, по ГП от 

2018/2020 г.

Общо за с. Телиш продажба

72206.704.3

72206.704.71

72206.483.8

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

85-в

Дървесен вид, вид сеч,основание за 

ползване

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

Землище, Местност Отдел, Площ,

поземлен имот № Подотдел ха

1 20383.403.18 Край село 69-г 0.5 20  пл.м3

2 20383.345.325 Смръдан 72-а 0.4 130  пл.м3

3 20383.27.13 Лъката 63 - х2 0.1 25  пл.м3

4 20383.27.101 Слатината 64 - с 0.7 200  пл.м3

5 20383.47.111 Млаката 64-у 2 450  пл.м3

6 20383.47.21 Динова върбак 64-с1 0.1 20  пл.м3

7 20383.403.23 Край село 69-а 4.1 180  пл.м3

8 20383.504.455 Коритищата 69-е 3.6 170  пл.м3

11.5 1195  пл.м3

Дървесен вид, вид сеч,основание за 

ползване

Ползване, обем 

пл.м3/пр.м3

1.Девенци

черен бор;.- Прореждане -15%, по ГП от 

2018/2020 г.

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

черен бор;.- Прореждане -15%, по ГП от 

2018/2020 г.

Общо за с. Девенци продажба

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

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

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

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

черен бор;.- Прореждане -15%, по ГП от 

2018/2020 г.



1.2 ЗА ПРОДАЖБА НА СТОЯЩА МАСА НА КОРЕН ПО ПЛАН - ИЗВЛЕЧЕНИЕ 

ЗА ПРОМЯНА ВИДА НА СЕЧТА , по Констативен протокол от РДГ Ловеч за 

действителното състояние на дървесината в посочените отдели със съответните 

предписания за начина на ползване и стопанисване на дървесината и утвърдени 

м.08/2022 г.  План – извлечения за всеки имот в землището на с. Горник и с. 

Радомирци, съгласно т.2 на Решение 595/2022 г. 

 

 
 

2. Ползването на дървесината от общински горски територии да се извършва Съгласно 

чл. 112, ал. 1, т. 1 от Закона за горите - чрез продажба на стояща дървесина на корен на 

юридически лица, при спазване на изискванията по чл. 235 и чл. 241 от Закона за 

горите. 

3. Утвърждава начални тръжни цени за продажба на стояща дървесина, съгласно 

Приложение 1 - Справка за начални цени по сортименти, изготвена от инж. Валери 

Илиев - лицензиран лесовъд – 13086/24.10.2017 г., приети с Решение №595/2022 г. на 

ОбС Червен бряг 

4. Утвърждава комисия за организация и подготовка на процедура, в състав от 7/седем/ 

члена, от които правоспособен юрист, инженер-лесовъд, 3-ма общински съветници, 

представител на отдел „ИОС“, и кмета на населеното място.  

Определя резервни членове: 2/двама/ общински съветника, от които 1/един/ 

резервен член за  кмета на съответното населено място. 

5. Възлага на Кмета на Община Червен бряг да извърши всички фактически и правни 

действия по  изпълнение на настоящето решение. 

6.В изпълнение на т.4  с 21  гласа ЗА, без против и 2  въздържали се от общо 23  

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

определя    за участие в комисията  общински съветници Николай Георгиев Мишовски, 

Красимир Митков Ангелов и Петя  Веселинова Митрашкова, за резервен член Петко 

Ивайлов Петков и  за резервен член  за кмета  на съответното населено място  Атанас 

Цветанов Атанасов. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ  

СЪВЕТ – ЧЕРВЕН БРЯГ:                               

  /Петьо Костов/ 

Землище, Местност Отдел, Площ, вид сеч Дървесен вид, 

поземлен имот № Подотдел дка

1 16540.57.2 Торището 22-ц1 3.001
1,0 дка  - 50%

2.0 дка - 80%
черен бор - 40 м3 40  пл.м3

2 16540.57.3 Торището 22-ц1 2.933
1,5 дка  - 50%

1,5 дка - 90%

черен, бял бор - 24 м3

черен, бял бор - 43 м3
67  пл.м3

3 16540.59.20 Пековското 22-х 3.027 55%
черен бор - 22 м3

бял бор - 12 м3
34  пл.м3

4 16540.72.2 Горгос 28-л 4
3.4 дка  - 60%

0.6 дка - 100%

черен бор - 31 м3

черен бор - 11 м3
42  пл.м3

5 16540.74.6 Горгос 28-ф 4,994 55% черен бор - 55 м3 55  пл.м3

12.961 238  пл.м3

1 61580.252.2 Байковец 86-г 2 100% черен, бял бор - 45 м3 45  пл.м3

14.961 283  пл.м3

Ползване, обем 

пл.м3/пр.м3

Общо за с. Горник и с Радомирци след пожар продажба на

Всичко за с. Горник продажба на

ГОРНИК  след пожар

Радомирци  след пожар



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЧЕРВЕН БРЯГ 

 

     Препис-извлечение от протокол № 38  

     от заседание на Общински съвет –  

     Червен бряг, проведено на 21.09.2022 г. 

 

Относно Точка двадесет и четвърта: 

Информация относно изпълнение на решение № 617/30.05.2022 г.на Общински 

съвет Червен бряг относно изпълнение на  препоръките в доклада   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 поименно   гласуване  с 22  гласа ЗА, 1 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 

№ 706 

 

Общински съвет Червен бряг в изпълнение на свое  решение № 617/30.05.2022 г. 

и  представената  от Кмета на общината с вх. № 07-01-257/16.09.2022 г. информация 

относно изпълнение на  препоръките в доклада   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“, 

Р Е Ш И: 

Приема информация относно изпълнение на решение № 617/30.05.2022 г.на 

Общински съвет Червен бряг относно изпълнение на  препоръките в доклада   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“, съгласно приложението. 

 
 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ  

СЪВЕТ – ЧЕРВЕН БРЯГ:                               

  /Петьо Костов/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЧЕРВЕН БРЯГ 

 

     Препис-извлечение от протокол № 38  

     от заседание на Общински съвет –  

     Червен бряг, проведено на 21.09.2022 г. 

 

Относно Точка двадесет и пета: 

 Предложение относно разглеждане на  предложение на Кмета на общината с изх. 

№ 06-00-216/16.06.2022 г., регистрирано   в деловодната система на  община Червен 

бряг,  към  писмо от Кмета на общината  в Общински съвет с вх. № 07-01-

248/09.09.2022 г. с приложена  пътна карта от „Плант Сайънс 

Корпорейшън“ЕООД  относно инвестиционно намерение за изграждане 

фотоволтаична централа -с.Бресте.  

Общински съвет Червен бряг  прие 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 707 

 

1.На основание резултата от проведено поименно  гласуване : 15 гласа ЗА 

приемане на предложение на Кмета на общината с изх. № 06-00-216/16.06.2022 г., 

регистрирано   в деловодната система на  община Червен бряг,  към  писмо от Кмета на 

общината  в Общински съвет с вх. № 07-01-248/09.09.2022 г. с приложена  пътна карта 

от „Плант Сайънс Корпорейшън“ЕООД  относно инвестиционно намерение за 

изграждане фотоволтаична централа -с.Бресте, без   против и 8 въздържали  се от общо 

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

и  предвид разпоредбата на чл. 25, ал.5  от ЗСПЗЗ , не се приема предложение на Кмета 

на общината с изх. № 06-00-216/16.06.2022 г., регистрирано   в деловодната система на  

община Червен бряг относно инвестиционно намерение за изграждане фотоволтаична 

централа -с.Бресте. 

 

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

съветник  Петър Петков Петров, направено на заседанието на Общинския съвет, 

Р Е Ш И: 

Кметът на общината до края на м. декември 2022 г. да организира и проведе  

кръгла маса/дискусионен форум/ по проблемите  на изграждането и използването на 

фотоволтаични централи. На кръглата маса /дискусионен форум/ да бъдат поканени 

представители на общини в които  вече има изградени на общинска земя такива 

централи, енергийни експерти, представители на ведомства, организации и фирми, 

които имат опит в изграждането и експлоатацията на такива централи. Целта на 

кръглата маса /дискусионен форум/ да бъде натрупване на експертиза в тази област в 

Общинска администрация и Общински съвет. При необходимост, общината да поеме 

пътните разходи и командировъчните на участниците извън общината. 

 
 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ  

СЪВЕТ – ЧЕРВЕН БРЯГ:                               

  /Петьо Костов/ 

 

 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЧЕРВЕН БРЯГ 

 

     Препис-извлечение от протокол № 38  

     от заседание на Общински съвет –  

     Червен бряг, проведено на 21.09.2022 г. 

 

Относно: Точка двадесет и седма.  

Предложение относно изменение на Решение № 666 от 27.07.2022 г., т.1, подточка 2 

„Срок за усвояване“, тире трето „Цена на кредита“ и подточка 5, тире второ от 

„Начин на обезпечение на кредита“ на Общински съвет-Червен бряг, необходимо 

за сключване на договор  за кредит с „ Фонда за органите на местно 

самоуправление в България- ФЛАГ“ЕАД 

Общински съвет Червен бряг   с поименно   гласуване  с 15  гласа ЗА, 3 против и 

7  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 

№ 708 

 

Общински съвет Червен бряг на основание  чл. 21, ал. 1, т. 10 от ЗМСМА, 

представеното от Кмета на общината в Общински съвет с вх. № 07-01-256/16.09.2022 г. 

предложение относно изменение на Решение № 666 от 27.07.2022 г., т.1, подточка 2 

„Срок за усвояване“, тире трето „Цена на кредита“ и подточка 5, тире второ от „Начин 

на обезпечение на кредита“ на Общински съвет-Червен бряг, необходимо за сключване 

на договор  за кредит с „ Фонда за органите на местно самоуправление в България- 

ФЛАГ“ЕАД,  

Р Е Ш И: 

1.   Изменя свое Решение № 666, с препис-извлечение от протокол № 37 от 

заседание на Общински съвет - Червен бряг, проведено на 27.07.2022 г., в: 

•    В т. 1, текст „Срок на усвояване", както следва: 

Било: 

- Срок на усвояване - до 30.09.2022 г., без фиксирани траншове; 

Става: 

-Срок на усвояване - до 31.03.2023 г., без фиксирани 

траншове.  

 

   В т. 1, текст „Цена на кредита", както следва: 

 Било: 

-Цена на кредита - 4.083% (формирана от шестмесечен ЕURIBOR (към датата на 

одобрение на кредита в размер на %) + 4.083% (надбавка).  

Става: 

-    Максимален  лихвен   процент  -  шестмесечен   ЕURIBOR  плюс  максимална 

надбавка от 4.083 %. 

•     В т. 1, текст от „Начин на обезпечение на кредита", второ тире, както следва: 

Било: 

-Учредяване на залог върху постъпленията по сметката на Община Червен бряг, 

по която постъпват средствата по проект „По - добра свързаност на Александрия 

и Червен бряг до ТЕN-Т", по Договор за безвъзмездна помощ № 

361808/11.03.2019 г.; 

 



Става: 

-Учредяване на залог върху постъпленията по сметката на Община Червен бряг, 

по която постъпват средствата по проект „По - добра свързаност на Александрия 

и Червен бряг до ТЕN-Т", по Договор за безвъзмездна помощ № 

36108/11.03.2019 г.; 

2. Разрешава предварително изпълнение на взетото Решение, с цел сключване на 

Договор за кредит, необходим за изпълнението на дейностите по проекта. 

 
 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ  

СЪВЕТ – ЧЕРВЕН БРЯГ:                               

  /Петьо Костов/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЧЕРВЕН БРЯГ 

 

     Препис-извлечение от протокол № 38  

     от заседание на Общински съвет –  

     Червен бряг, проведено на 21.09.2022 г. 

 

Относно Точка двадесет и осма.  

Предложение относно допускане на изменение на ПУП-ПР за УПИ I и УПИ ΙΙ в 

кв.87 по по плана на село Глава 

Общински съвет Червен бряг  прие 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 709 

 

На основание резултата от проведено поименно  гласуване : 13 гласа ЗА 

приемане на представеното  от Кмета на общината с вх. № 07-01-260/19.09.2022 г. 

предложение  относно допускане на изменение на ПУП-ПР за УПИ I и УПИ ΙΙ в кв.87 

по  плана на село Глава, 1   против и 6 въздържали  се от общо 20 гласували общински 

съветници при общ брой 29 на съветниците в Общинския съвет и  предвид 

разпоредбата на чл. 27, ал.4  във вр.  чл.21, ал.1, т.8 от  ЗМСМА  , не се приема 

внесеното   от Кмета на общината с вх. № 07-01-260/19.09.2022 г. предложение  

относно допускане на изменение на ПУП-ПР за УПИ I и УПИ ΙΙ в кв.87 по  плана на 

село Глава 

 
 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ  

СЪВЕТ – ЧЕРВЕН БРЯГ:                               

  /Петьо Костов/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЧЕРВЕН БРЯГ 

 

     Препис-извлечение от протокол № 38  

     от заседание на Общински съвет –  

     Червен бряг, проведено на 21.09.2022 г. 

 

Относно: Точка Двадесет и девета.  

Предложение относно допускане на изменение на ПУП-ПР на гр. Червен бряг за 

територия югозападно от квартал 20, представляваща улична регулация - 

публична общинска собственост. 

Общински съвет Червен бряг   с поименно   гласуване  с 15  гласа ЗА, 2 против и 

4  въздържали  се от общо 21  гласували общински съветници при общ брой 29 на 

съветниците в Общинския съвет,  прие 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 710 

 

Общински съвет Червен бряг  на основание чл.21, ал.1, т.8 от Закон за местното 

самоуправление и местната администрация; чл.8, ал.1 от Закон за общинската 

собственост и чл.5, ал.6 от Наредбата на Общински съвет – Червен бряг „За реда за 

придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество“, представеното  от 

Кмета на общината с вх. № 07-01-261/19.09.2022 г. предложение относно допускане на 

изменение на ПУП-ПР на гр. Червен бряг за територия югозападно от квартал 20, 

представляваща улична регулация - публична общинска собственост, 

Р Е Ш И: 
 

1. Дава съгласие да се измени ПУП-ПР на територията югозападно от кв.20 по 

плана на гр.Червен бряг - общинска собственост, представляваща улична регулация, 

като се образува нов УПИ с предназначение „За транспортна дейност без застрояване“ 

при запазване публичния характер на собствеността. 

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

действия в изпълнение на настоящето Решение. 

 
 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ  

СЪВЕТ – ЧЕРВЕН БРЯГ:                               

  /Петьо Костов/ 

 

 

 

 

 

 

 

 


