
 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЧЕРВЕН БРЯГ 

 

     Препис-извлечение от протокол № 40  

     от заседание на Общински съвет –  

     Червен бряг, проведено на 20.10.2022 г. 

 

Относно  

Точка: Първа. Предложение относно  промяна в характера на собствеността от 

публична в частна общинска собственост, приемане на пазарна оценка на площ 

1250,00 кв.м. отразено в Скица-проект за изменение на изменение и допълнение на 

КП с. Телши и одобряване сключване предварителен договор за промяна на 

граници на урегулирани поземлени имоти и прехвърляне на собственост по 

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

Общински съвет Червен бряг прие 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 713 

 

На основание резултата от проведено поименно  гласуване : 19 гласа ЗА 

приемане на предложение вх. № 07-01-178/13.06.2022 г.  относно  промяна в характера 

на собствеността от публична в частна общинска собственост, приемане на пазарна 

оценка на площ 1250,00 кв.м. отразено в Скица-проект за изменение на изменение и 

допълнение на КП с. Телиш и одобряване сключване предварителен договор за 

промяна на граници на урегулирани поземлени имоти и прехвърляне на собственост по 

смисъла на чл.15, ал.3 и ал.5 от ЗУТ, 5 гласа  против и 1 въздържал  се от общо 25 

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

съгласно разпоредбата  на  чл.6, ал.1 и ал.3 от ЗОС, не се приема внесеното   с вх. № 07-

01-178/13.06.2022 г.  от кмета на общината предложение относно  промяна в характера 

на собствеността от публична в частна общинска собственост, приемане на пазарна 

оценка на площ 1250,00 кв.м. отразено в Скица-проект за изменение на изменение и 

допълнение на КП с. Телиш и одобряване сключване предварителен договор за 

промяна на граници на урегулирани поземлени имоти и прехвърляне на собственост по 

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

 

 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ  

ЧЕРВЕН БРЯГ 

ПРЕДСЕДАТЕЛСТВАЩ ЗАСЕДАНИЕТО: 

 

 

/ГАНКА НИНОВА / 

 

 

 

 

 

 

 



 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЧЕРВЕН БРЯГ 

 

     Препис-извлечение от протокол № 40  

     от заседание на Общински съвет –  

     Червен бряг, проведено на 20.10.2022 г. 

 

Относно  

Точка: Втора.  

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 18  гласа ЗА, 2 против и 4  

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 

№ 714 

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. № 07-01-275/10.10.2022 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 13.10.2022 г. 

Р Е Ш И:  

1.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. 

2.За в бъдеще в информацията относно изготвени, внесени, одобрени и в процес 

на изпълнение проекти на Община Червен бряг да се  включи текст:  Точна начална 

дата на започване на проекта,  точна крайна дата на приключване на проекта и ако има 

актуализации  да се посочи дата на актуализация и дата на приключване. 
 

 

 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ  

ЧЕРВЕН БРЯГ 

ПРЕДСЕДАТЕЛСТВАЩ ЗАСЕДАНИЕТО: 

 

 

/ГАНКА НИНОВА / 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЧЕРВЕН БРЯГ 

 

     Препис-извлечение от протокол № 40  

     от заседание на Общински съвет –  

     Червен бряг, проведено на 20.10.2022 г. 

 

Относно  

Точка: Трета.  

Предложение относно  провеждане на процедура за възлагане на обществен превоз 

на пътници по утвърдени маршрутни разписания от общинската, областната и 

републиканската транспортни схеми от квотата на община 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 

№ 715 

 

Общински съвет Червен бряг на основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, чл. 19 

от ЗАП, във връзка с изискванията на чл. 16в от Наредба № 2 от 15.03.2002 год. за 

условията и реда за утвърждаване на транспортни схеми и за осъществяване на 

обществен превоз на пътници с автобуси и на основание писмо рег. № 04-12-

6/13.09.2022 г. от Министъра на транспорта и съобщенията, писмо рег. № 08-00-

168/01.09.2022 г. от Областен управител на област Плевен, представеното от Кмета на 

общината  в Общински съвет с вх. № 07-01-273/10.10.2022 г. предложение относно  

провеждане на процедура за възлагане на обществен превоз на пътници по утвърдени 

маршрутни разписания от общинската, областната и републиканската транспортни 

схеми от квотата на община Червен бряг,  Предложения от всички комисии от 

заседания, проведени на 13.10.2022 г., 

 

Р Е Ш И: 

 

1. Утвърждава маршрутни разписания от общинската транспортна схема от 

квотата на Община Червен бряг, съгласно приложенията. 

2. Да се проведе процедура за възлагане на обществен превоз на пътници по 

утвърдени маршрутни разписания от общинската, областната и републиканската 

транспортни схеми от квотата на Община Червен бряг, по реда на Закона за 

обществените поръчки. 

3. Възлага на Кмета на общината да организира и проведе процедура по реда на 

Закона за обществените поръчки и  да сключи договор със спечелилия участник. 

 
 

 

 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ  

ЧЕРВЕН БРЯГ 

ПРЕДСЕДАТЕЛСТВАЩ ЗАСЕДАНИЕТО: 

 

 

/ГАНКА НИНОВА / 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЧЕРВЕН БРЯГ 

 

     Препис-извлечение от протокол № 40  

     от заседание на Общински съвет –  

     Червен бряг, проведено на 20.10.2022 г. 

Относно  

Точка: Четвърта.  

Предложение относно  определяне  на максималния брой на таксиметровите 

автомобили извършващи дейност на територията на община Червен бряг, 

определяне на минимални и максимални цени за таксиметров превоз на 

пътници  за един километър пробег за 2023 година. 

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 

№ 716 

 

Общински съвет Червен бряг на основание чл. 24а, ал.10, ал. 11 и ал. 12 от 

Закона за автомобилните превози, представеното от Кмета на общината  в Общински 

съвет с вх. № 07-01-274/10.10.2022 г. предложение относно  определяне  на 

максималния брой на таксиметровите автмобили извършващи дейност на територията 

на община Червен бряг, определяне на минимални и максимални цени за таксиметров 

превоз на пътници  за един километър пробег за 2023 година, Предложения от всички 

комисии от заседания, проведени на 13.10.2022 г., 

Р Е Ш И: 

1. Определя броя на таксиметровите автомобили, работещи на територията на 

Община Червен бряг – 50 броя, условията и реда за разпределяне на таксиметровите 

автомобили между превозвачите, приети с решение № 228/29.10.2020 г. на Общински 

съвет – Червен бряг, разпределени както следва: 

- Пазара – 8 парка места; 

- гр. Койнаре – 5 парко места; 

- Районна болница – 12 парко места; 

- ЖП гара – 25 парко места; 

2. Определя минимални и максимални цени за един километър пробег на 

територията на Община Червен бряг, както следва: 

• Минимална цена за таксиметров превоз на пътници за един километър пробег: 

- дневна тарифа – 0.70 лв. 

- нощна тарифа – 0.80 лв. 

• Максимална цена за таксиметров превоз на пътници за един километър пробег: 

- дневна тарифа – 0.90 лв. 

- нощна тарифа – 1.00 лв. 

 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ  

ЧЕРВЕН БРЯГ 

ПРЕДСЕДАТЕЛСТВАЩ ЗАСЕДАНИЕТО: 

 

/ГАНКА НИНОВА / 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЧЕРВЕН БРЯГ 

 

     Препис-извлечение от протокол № 40  

     от заседание на Общински съвет –  

     Червен бряг, проведено на 20.10.2022 г. 

 

Относно  

Точка: Пета.  

Годишен доклад по наблюдението и контрола при прилагането на общия 

устройствен план на Община Червен бряг за 2021 година 

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 

№ 717 

 

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.,  представения от Кмета на 

общината  в Общински съвет с вх. № 07-01-278/10.10.2022 г. Годишен доклад по 

наблюдението и контрола при прилагането на общия устройствен план на Община 

Червен бряг за 2021 година, Предложения от всички комисии от заседания, проведени 

на 13.10.2022 г., 

Р Е Ш И: 

Приема Годишен доклад по наблюдението и контрола при прилагането на общия 

устройствен план на Община Червен бряг за 2021 година, съгласно приложението 

 
 

 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ  

ЧЕРВЕН БРЯГ 

ПРЕДСЕДАТЕЛСТВАЩ ЗАСЕДАНИЕТО: 

 

 

/ГАНКА НИНОВА / 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЧЕРВЕН БРЯГ 

 

     Препис-извлечение от протокол № 40  

     от заседание на Общински съвет –  

     Червен бряг, проведено на 20.10.2022 г. 

 

Относно  

Точка: Шеста.  

Разглеждане на Заповед №РД-29-27 от 05.10.2022 година на Областния управител 

на област Плевен  с която  връща за ново обсъждане решение №708/21.09.2022 г. на 

Общински съвет Червен бряг. 

Общински съвет Червен бряг   с поименно   гласуване  с 18  гласа ЗА, 5 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 

№ 718 

 

Общински съвет Червен бряг на основание чл.45, ал.9 от  ЗМСМА, във връзка с 

писмо с вх. № 08-00-22/06.10.2022 г.и Заповед №РД-29-27 от 05.10.2022 година на 

Областния управител на област Плевен  с която  връща за ново обсъждане решение 

№708/21.09.2022 г. на Общински съвет Червен бряг и представеното от Кмета на 

общината  в Общински съвет с вх. № 08-00-22(2)/10.10.2022 г. предложение  Общински 

съвет Червен бряг да приеме повторно решението, Предложения от всички комисии от 

заседания, проведени на 13.10.2022 г. , приема повторно решението и 

Р Е Ш И: 

1.   Изменя свое Решение № 666 по протокол № 37 от заседание на Общински 

съвет - Червен бряг, проведено на 27.07.2022 г., както следва: 

•    В т. 1, текста „Срок на усвояване":  

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, текста „Цена на кредита" : 

 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, текста  „Начин на обезпечаване на кредита", второ тире:  

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 .На основание чл.60, ал.1 от АПК  допуска предварително изпълнение на взетото 

Решение, с цел сключване на Договор за кредит и избягване забавяне изпълнението на 

дейностите по проекта, което може да доведе до финансови санкции за Община Червен 

бряг.  
 

 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ  

ЧЕРВЕН БРЯГ 

ПРЕДСЕДАТЕЛСТВАЩ ЗАСЕДАНИЕТО: 

 

 

/ГАНКА НИНОВА / 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЧЕРВЕН БРЯГ 

 

     Препис-извлечение от протокол № 40  

     от заседание на Общински съвет –  

     Червен бряг, проведено на 20.10.2022 г. 

 

Относно  

Точка: Седма.  

Отчет за извършените разходи за командировки от Председателя на общински 

съвет и Кмета на общината и Справка за изминатите километри на служебните 

автомобили на Община Червен бряг за третото тримесечие на 2022 година. 

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 

№ 719 

 

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. № 07-01-272/06.10.2022 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 трето тримесечие на 2022 г., Предложение от Комисията по финансово стопанска 

политика и бюджет от заседание, проведено на 13.10.2022 г., 

 Р Е Ш И: 

Приема отчет за извършените разходи за командировки от Председателя на 

общинския съвет и Кмета на общината за трето тримесечие на 2022 година, съгласно 

приложението. 

Приема  Справка за изминатите километри на служебните автомобили на 

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

 

 
 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ  

ЧЕРВЕН БРЯГ 

ПРЕДСЕДАТЕЛСТВАЩ ЗАСЕДАНИЕТО: 

 

 

/ГАНКА НИНОВА / 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЧЕРВЕН БРЯГ 

 

     Препис-извлечение от протокол № 40  

     от заседание на Общински съвет –  

     Червен бряг, проведено на 20.10.2022 г. 

 

Относно  

Точка: Осма.  

Предложение относно отпускане финансова помощ на граждани. 

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 

№ 720 

 

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

на общината с вх. № 07-01-268/30.09.2022г.  относно отпускане на  еднократна 

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

Критерии  за отпускане на еднократна финансова помощ на граждани от община 

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

Комисията  по социална политика, трудова заетост и етнодемографски въпроси  от  

заседание  проведено на 13.10.2022 г., 

Р Е Ш И: 

1.Да   се отпусне  финансова помощ в размер на 200лв. на Г. Т. Г.  от с.Сухаче, 

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

финансова помощ. 

         2.Да се отпусне  финансова помощ в размер на 400лв.  на Я. Н. В. от гр.Червен 

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

еднократна финансова помощ. 

3. Да  се отпусне  финансова помощ  в размер на 200лв. на Ц. Т. М. от с.Горник, 

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

финансова помощ. 

         4. Да   се отпусне  финансова помощ в размер на 300лв. на  Д. П. И. от с.Горник, 

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

финансова помощ. 

      5. Да  не се отпуска  финансова  помощ на З. Щ. М.  от с.Горник, ул. „.. ,поради 

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

еднократна финансова помощ. 

 6.Да  се отпусне  финансова помощ  в размер на 600лв.на  Н. Р. Н.  от гр.Червен 

бряг, Ж.К, …. 

7. Да  се отпусне  финансова  помощ в размер на  100лв. на  Б. Й Д. от гр.Червен 

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

еднократна финансова помощ. 

8.Да не се отпуска финансова помощ на  Р. А. М. от гр.Червен бряг, 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. 

9. Да  се отпусне  финансова  помощ в размер на  300лв. на  К. И. К. от 

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

еднократна финансова помощ. 



         10. Да  се отпусне  финансова помощ в размер на 50 лв.  на  М.Б.. М. от 

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

еднократна финансова помощ. 

      11. Да  се отпусне  финансова  помощ в размер на 700лв.  на Л. С. Ф. от 

гр.Койнаре , 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  М. Н.. Х. 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. 

13. Да  се отпусне  финансова  помощ в размер на  200лв. на  В. М. Ц. от 

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

на еднократна финансова помощ. 

14.Да не се отпуска  финансова помощ на  М. Д. Р.  от с.Глава, ул.„.., поради 

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

еднократна финансова помощ. 

15.Да  се отпусне  финансова помощ в размер на 600лв.на  Д. Х. П. от 

гр.Койнаре, ул.“..,  на основание по раздел III, чл.5,ал.2,т.4 от Критериите  за отпускане 

на еднократна финансова помощ. 

16. Да   се отпусне  финансова  помощ в размер на 300лв. на  М. Н. Н.  от с…,  на  

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

помощ. 

17.Да не се отпуска  финансова помощ на  Р. И. М. от с.Горник , ул.„.., поради 

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

финансова помощ. 

 
 

 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ  

ЧЕРВЕН БРЯГ 

ПРЕДСЕДАТЕЛСТВАЩ ЗАСЕДАНИЕТО: 

 

 

/ГАНКА НИНОВА / 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЧЕРВЕН БРЯГ 

 

     Препис-извлечение от протокол № 40  

     от заседание на Общински съвет –  

     Червен бряг, проведено на 20.10.2022 г. 

 

Относно  

Точка: Девета.  

Предложение относно разрешаване създаването на Подробен устройствен план – 

План за застрояване (ПУП-ПЗ) по постъпило заявление с вх. № 44-М-

342/15.07.2022г от Марияна Любенова Колева с адрес: град София, ул. „Оборище“ 

№5,, вх. „Б“, ет.1, ап.5, като един от собствениците на ПИ 20383.257.5 и ПИ 

20383.257.6, разположени в местност „Велчов градеж“ по действащата 

Кадастрална карта за землището на с.Девенци, непосредствено прилежащи до 

границата на урбанизираната територия на населеното място. 

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 

№ 721 

 

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

местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА), чл.124а, ал.18/ ЗУТ, 

при условията на чл.16 и чл.17 от ЗУТ, както и чл.134, ал.2, т.6 от ЗУТ, като основание 

за допускане на изменението;  представеното от Кмета на общината  в Общински съвет 

с вх. № 07-01-262/20.09.2022 г. предложение относно разрешаване създаването на 

Подробен устройствен план – План за застрояване (ПУП-ПЗ) по постъпило заявление с 

вх. № 44-М-342/15.07.2022г от Марияна Колева с адрес: град София, ул. …, като един 

от собствениците на ПИ 20383.257.5 и ПИ 20383.257.6, разположени в местност 

„Велчов градеж“ по действащата Кадастрална карта за землището на с.Девенци, 

непосредствено прилежащи до границата на урбанизираната територия на населеното 

място, Предложение от Комисията по устройство на територията, благоустрояване, 

комунални дейности и екология от заседание, проведено на 13.10.2022 г., 

Р Е Ш И: 

         1. Разрешава изработването на Подробен устройствен план – План за застрояване 

(ПУП-ПЗ) на ПИ 20383.257.5 и ПИ 20383.257.6, разположени в местност „Велчов 

градеж“ по действащата Кадастрална карта за землището на с.Девенци. 

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

внесеното Техническо задание за изработване на цитирания в т.1 ПУП-ПЗ и определя: 

 - С ПУП-ПЗ за ПИ 20383.257.5 и ПИ 20383.257.6, разположени в местност „Велчов 

градеж“ по действащата Кадастрална карта за землището на с.Девенци, а съгласно 

действащия ОУПО Червен бряг, намиращи се в земеделска територия с допустима 

смяна на предназначението да се определи устройствена зона „Жм“ с характерни за 

зоната устройствени показатели, съгласно чл.19 от Наредба 7 от 2003г.  

- целта на разработката – Да се промени земеделското предназначение на ПИ 

20383.257.5 и ПИ 20383.257.6, като същите се отредят за жилищно нискоетажно 

строителство, при условията на чл.12 от ЗУТ. 



Горното разработка да стане на основание чл. 109, ал. 1, т. 3, във връзка с чл. 11 и 

чл. 12 от ЗУТ, като подробен устройствен план по чл.110, ал.1, т.3 от ЗУТ във фаза 

„окончателен проект“. 

- Проектът за ПУП - ПЗ да бъде изработен от проектант с пълна проектантска 

правоспособност, съгласно изискването на чл.230, ал.1 от ЗУТ. Съдържанието, 

оформлението и обема на графичните материали към проекта за изменение на ПУП-ПЗ 

да отговарят на Наредба №8/2001г. за обема и съдържанието на устройствените 

планове. 

3. Одобряването на изменението на ПУП-ПЗ да стане на основание чл.129, ал.1 от 

ЗУТ със заповед на Кмета, предвид обхвата на разработката, след приемането на 

устройствения план от Общинския експертен съвет по устройство на територията 

(ОЕСУТ).  

 
 

 

 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ  

ЧЕРВЕН БРЯГ 

ПРЕДСЕДАТЕЛСТВАЩ ЗАСЕДАНИЕТО: 

 

 

/ГАНКА НИНОВА / 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЧЕРВЕН БРЯГ 

 

     Препис-извлечение от протокол № 40  

     от заседание на Общински съвет –  

     Червен бряг, проведено на 20.10.2022 г. 

 

Относно  

Точка: Десета.  

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, находящ се в гр. Койнаре, ул. „Сергей Румянцев“ № 34, 

представляващ Поземлен имот ІХ-542 с площ от 855 кв.м., кв.42 по плана на гр. 

Койнаре, отреден за жилищно строителство. 

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 

№ 722 

 

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

ал. 9 от ЗОС, чл. 35, ал. 3 от ЗОС и чл. 47 от НРПУРОИ, представеното от Кмета на 

общината  в Общински съвет с вх. № 07-01-276/10.10.2022 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, находящ се в гр. Койнаре, 

ул. „Сергей Румянцев“ № 34, представляващ Поземлен имот ІХ-542 с площ от 855 

кв.м., кв.42 по плана на гр. Койнаре, отреден за жилищно строителство, Предложение 

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

заседание, проведено на  13.10.2022 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 град Койнаре, ул. „Сергей Румянцев“ № 34, представляващ Поземлен имот IX- 542 

с площ от 855 кв. м., кв. 42 по плана на гр. Койнаре, актуван с АОС № 2740/20.09.2022 

г. 

2. Приема пазарна оценка за продажба на имота по т. 1, в размер на 4320 лв. 

/четири хиляди триста и двадесет лева/ без ДДС. 

  3. Дава съгласие да бъде извършена продажба на имот-частна общинска 

собственост, описан в т. 1. на лицата Славка Топчийска от гр. Койнаре, ул. “Сергей 

Румянцев“ № 34 и  Анелия Савчева от гр. Койнаре, ул. „Софроний Врачански“ № 25- и 

двете в качеството им на наследници на Андрей .. Топчийски, собственик на законно 

построени сгради съгласно Удостоверение № 182/30.03.1982 г. за признато право на 

строеж върху държавно дворно място и Удостоверение за заварен строеж по §21 от 

Заключителните разпоредби на ЗУТ № 08/04.10.2022 г., издадено от Главен архитект на 

Община Червен бряг, без провеждане на търг или конкурс, съгласно чл. 35, ал. 3 от 

ЗОС във вр. с чл. 47 от НРПУРОИ. 

4.Възлага на Кмета на Община Червен бряг да издаде заповед и  подпише 

договор за покупко-продажба на имот-частна общинска собственост, находящ се в гр. 



Койнаре, ул. „Сергей Румянцев“ № 34, представляващ Поземлен имот, IX- 542 с площ 

от 855 кв. .м., кв. 42 по плана на гр. Койнаре,  актуван с АОС № 2740/20.09.2022 г. с 

лицата Славка Топчийска от гр. Койнаре, ул. “Сергей Румянцев“ № 34 и Анелия 

Савчева от гр. Койнаре, ул. „Софроний Врачански“ № 25- и двете в качеството им на 

наследници на Андрей … Топчийски, собственик на законно построени сгради 

съгласно Удостоверение № 182/30.03.1982 г., за признато право на строеж върху 

държавно дворно място и Удостоверение за заварен строеж по §21 от Заключителните 

разпоредби на ЗУТ № 08/04.10.2022 г. издадено от Главен архитект на Община Червен 

бряг. 

 
 

 

 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ  

ЧЕРВЕН БРЯГ 

ПРЕДСЕДАТЕЛСТВАЩ ЗАСЕДАНИЕТО: 

 

 

/ГАНКА НИНОВА / 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЧЕРВЕН БРЯГ 

 

     Препис-извлечение от протокол № 40  

     от заседание на Общински съвет –  

     Червен бряг, проведено на 20.10.2022 г. 

 

Относно  

Точка: Единадесета.  

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, находящ се в гр. Койнаре, ул. „Сергей Румянцев“ № 34 А, 

представляващ Поземлен имот Х-541 с площ от 775 кв.м., кв.42 по плана на гр. 

Койнаре, отреден за жилищно строителство. 

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

и 3  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 

№ 723 

 

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

ал. 9 от ЗОС, чл. 35, ал. 3 от ЗОС и чл. 47 от НРПУРОИ, представеното от Кмета на 

общината  в Общински съвет с вх. № 07-01-277/10.10.2022 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, находящ се в гр. Койнаре, 

ул. „Сергей Румянцев“ № 34 А, представляващ Поземлен имот Х-541 с площ от 775 

кв.м., кв.42 по плана на гр. Койнаре, отреден за жилищно строителство, Предложение 

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

заседание, проведено на  13.10.2022 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 град Койнаре, ул. „Сергей Румянцев“ № 34 А, представляващ Поземлен имот X- 

541 с площ от 775 кв. .м., кв. 42 по плана на гр. Койнаре, актуван с АОС № 

2739/20.09.2022 г. 

 

2. Приема пазарна оценка за продажба на имота по т. 1, в размер на 3930 лв. /три 

хиляди деветстотин и тридесет лева/ без ДДС. 

 3. Дава съгласие да бъде извършена продажба на имот-частна общинска 

собственост, описан в т. 1. на лицето Славка Топчийска от гр. Койнаре, ул. “Сергей 

Румянцев“ № 34А, като наследник на Валентин Андреев Топчийски, собственик на  

законно изградена сграда -„Гараж“ съгласно Договор за отстъпено право на строеж 

върху държавна земя от 26.07.1984 г. и Удостоверение за заварен строеж по §21 от 

Заключителните разпоредби на ЗУТ  без провеждане на търг или конкурс, съгласно 

чл. 35, ал. 3 от ЗОС във вр. с чл. 47 от НРПУРОИ. 

4. Възлага на Кмета на Община Червен бряг да издаде заповед и  подпише 

договор за покупко-продажба на имот-частна общинска собственост, находящ се в гр. 

Койнаре, ул. „Сергей Румянцев“ № 34 А, представляващ Поземлен имот X- 541 с площ 



от 775 кв. м., кв. 42 по плана на гр. Койнаре, актуван с АОС № 2739/20.09.2022 г. с 

лицето Славка Топчийска от гр. Койнаре, ул. “Сергей Румянцев“ № 34А като наследник 

на Валентин Андреев Топчийски, собственик на „Гараж“- законно изграден строеж, 

съгласно Договор за отстъпено право на строеж върху държавна земя от 26.07.1984 г. и 

Удостоверение за заварен строеж по §21 от Заключителните разпоредби на ЗУТ № 

09/04.10.2022 г., издадено от Главен архитект на Община Червен бряг 

 
 

 

 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ  

ЧЕРВЕН БРЯГ 

ПРЕДСЕДАТЕЛСТВАЩ ЗАСЕДАНИЕТО: 

 

 

/ГАНКА НИНОВА / 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЧЕРВЕН БРЯГ 

 

     Препис-извлечение от протокол № 40  

     от заседание на Общински съвет –  

     Червен бряг, проведено на 20.10.2022 г. 

 

Относно  

Точка: Дванадесета.  

Предложение относно актуализация на  бюджета  и на капиталовата програма на 

община  Червен бряг   за 2022 г. 

Общински съвет Червен бряг   с поименно   гласуване  със 17  гласа ЗА, 5 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 

№ 724 

 

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

ал. 2 и ал. 3 от ЗПФ и чл. 41, ал. 2 и ал.3 от Наредбата за условията и реда за съставяне 

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

отчитане на бюджета на община Червен бряг, представеното от Кмета на общината  в 

Общински съвет с вх. № 07-01-282/12.10.2022 г. предложение относно актуализация на  

бюджета  и на капиталовата програма на община  Червен бряг   за 2022 г. в изпълнение 

на  т. 2  от Решение № 683/21.09.2022г. на Общински съвет –Червен бряг  и във връзка с 

писмо  вх. № 30-00-525/ 05.10.2022г. от директора на ДЯ „Щастливо детство“ гр. Ч. 

бряг  , Предложения от всички комисии от заседания, проведени на 13.10.2022 г. 

 

Р Е Ш И: 

 

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

както следва: 

1. ДАНЪЧНИ ПРИХОДИ                                                  било     става    разлика 

-§1301 „Данък върху недвижими имоти”                         390000   410000    +20000                

-§1304 „Данък при придобиване на имущество 

 по дарение и по възмезден начин“                                 449640   479640       +30000 

 

2. НЕДАНЪЧНИ ПРИХОДИ                                           било     става    разлика 

- § 2405 „Приходи от наеми имущество“                            236000    251000   +15000 

- § 2406 „Приходи от наеми земя“                                       660000    670000    +10000 

- § 4100 „Приходи от концесии“                                           63000      68000       +5000 

 

 

 

ІІ. Променя плана на разходите по бюджета на  гр. Червен бряг за 2022г., 

както следва: 

1.ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ 

1.1. Функция “Образование”                                                         било    става    разлика 

а/ Дейност 311 „Детски градини“ 

            -§1030 „Текущ ремонт”                                                        45820      50561   +4741 

 



б/Дейност  322 “Неспециализирани училища,  

без професионални гимназии”           

             -§1030 „Текущ ремонт”                                                     125142  145142  +20000 

                                                     

1.2. Функция “Здравеопазване”                                                      било  става    разлика                        
а/Дейност 431 “Дет. ясли, дет. кухни, и ясл. група в ДГ” 

            -§1030 „Текущ ремонт”                                                          16385  12445      -3940                                                         

           -§5205 „Придобиване на стопански инвентар”                      8615   12555        +3940    

 

б/Дейност  469 “Др. д-сти по здравеопазването” 

             -§1030 „Текущ ремонт”                                                          90696   84806    -5890 

 

1.3. Функция “Соц. осигур., подпомагане и грижи”             било    става    разлика 

а/Дейност 526 “Център за обществена подкрепа” 

                -§5204 „Придобиване на транспортни средства“        20000     22000   +2000   

 

 

1.4. Функция “Поч. дело, култура религ. д-сти”              било    става    разлика 

а/Дейност  738 “Читалища” 

-§1030 „Текущ ремонт”                                                52113    53262   +1149 

 

1.5. Функция “Разходи некласифицирани в др. функции”       било  става    разлика 

а/Дейност  998 “Резерв” 

- § 0098  „Резерв за непредвидени и  

                неотложни разходи”                                               52672   30672   -22000    

     

  2.МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ 

2.1. Функция “Общи държавни служби”                                     било  става    разлика 

а/Дейност  122 “Общинска администрация” 

-§1030 „Текущ ремонт”                                                        78653     78921    + 268                  

-§5100 „Основен ремонт на ДМА”                                      41675    41935     +260                                 

 

2.2. Функция “Здравеопазване”                                                      било  става    разлика 

а/Дейност  412 “МБАЛ” 

- § 5203 „Прид. на др. оборуд., машини, съоръжения ”             0      37680   +37680 

 

2.3. Функция “ЖС, БКС и ООС”                                                   било  става    разлика 

а/Дейност  606 “Изграж., р-нт и поддърж. на ул. мрежа” 

           -§1030 „Текущ ремонт”                                                      997315   1036875    +39560 

- § 5100 „ОР на ДМА ”                                                      2017812    2032453   +14641 

 

б/Дейност  619 “Др. д-сти по ЖС, благоустр. и РР” 

      -     §1015 „Материали”                                                             51800       52666       + 866 

      -     §1020 „Външни услуги”                                                   107437       68988     -38449 

      -     §1030 „Текущ ремонт”                                                      635576     702722    +67146    

- § 5206 „Изграждане на инфраструктурни обекти”             0            42720    +42720 

- § 5309 „Придобиване на други НДМА ”                              0            17220    +17220  

 

в/Дейност  624 “Геозащита” 

            - § 5100 „ОР на ДМА ”                                                        30000         0           -30000                



                                     

2.4. Функция “Култура, спорт, поч. д-сти и религ. дело”        било  става    разлика 

а/Дейност 714 “Спортни бази за спорт за всички” 

- §4500 „Субсидии и др. текущи трансфери за 

организации с нестопанска цел“                                       259000   292000    +33000 

 

б/Дейност 745 “Обредни домове и зали” 

- §1030 „Текущ ремонт“                                                         34961     41961      +7000 

- § 5309 „Придобиване на други НДМА ”                           15000        0           -15000    

 

2.5. Функция “Икономически дейности и услуги”                 било  става    разлика 

а/Дейност 866 “Общински пазари и тържища” 

- §1030 „Текущ ремонт“                                                         230     43730      +43500 

- §5100 „Основен ремонт на ДМА”                                     80500      0               -80500                                  

 

      2.6. Функция“Разходи некласифицирани в др. функции” било  става    разлика 

а/Дейност  998 “Резерв” 

- § 0098  „Резерв за непредвидени и  

                неотложни разходи”                                           180625     40713    -139912 

 

ІІІ. Променя плана на разходите по бюджета на   кметство гр. Койнаре за 

2022г., както следва: 

  1.МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ 

1.1. Функция “ЖС, БКС и ООС”                                                   било  става    разлика 

а/Дейност  606 “Изграж., р-нт и поддърж. на ул. мрежа” 

           -§1030 „Текущ ремонт”                                                            0        20000      +20000 

 

ІV. Променя плана на разходите по бюджета на кметство  с. Бресте за 2022г., 

както следва: 

  1.МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ 

1.1. Функция “ЖС, БКС и ООС”                                                   било  става    разлика 

а/Дейност  606 “Изграж., р-нт и поддърж. на ул. мрежа” 

           -§1030 „Текущ ремонт”                                                            0        7789      +7789 

 

V. Променя плана на разходите по бюджета на кметство  с. Реселец за 

2022г., както следва: 

  1.МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ 

1.1. Функция “ЖС, БКС и ООС”                                                   било  става    разлика 

а/Дейност  606 “Изграж., р-нт и поддърж. на ул. мрежа” 

           -§1030 „Текущ ремонт”                                                            0        4432      +4432 

 

VІ. Променя плана на разходите по бюджета на кметство  с. Телиш за 

2022г., както следва: 

  1.МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ 

1.1. Функция “ЖС, БКС и ООС”                                                   било  става    разлика 

а/Дейност  606 “Изграж., р-нт и поддърж. на ул. мрежа” 

           -§1030 „Текущ ремонт”                                                            0        8103       +8103 

 

VІІ. Променя плана на разходите по бюджета на кметство  с. Ракита за 

2022г., както следва: 



  1.МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ 

1.1. Функция “ЖС, БКС и ООС”                                                   било  става    разлика 

а/Дейност  606 “Изграж., р-нт и поддърж. на ул. мрежа” 

           -§1030 „Текущ ремонт”                                                            0        9973      +9973 

 

VІІІ. Променя плана на разходите по бюджета на кметство  с. Горник за 

2022г., както следва: 

  1.МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ 

1.1. Функция “ЖС, БКС и ООС”                                                   било  става    разлика 

а/Дейност  606 “Изграж., р-нт и поддърж. на ул. мрежа” 

           -§1030 „Текущ ремонт”                                                            0        8515      +8515 

 

ІХ Променя плана на разходите по бюджета на кметство  с. Радомирци за 

2022г., както следва: 

  1.МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ 

1.1. Функция “ЖС, БКС и ООС”                                                   било  става    разлика 

а/Дейност  606 “Изграж., р-нт и поддърж. на ул. мрежа” 

           -§1030 „Текущ ремонт”                                                            0        8103      +8103 

 

Х. Променя плана на разходите по бюджета на кметство  с. Девенци за 

2022г., както следва: 

  1.МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ 

1.1. Функция “ЖС, БКС и ООС”                                                   било  става    разлика 

а/Дейност  606 “Изграж., р-нт и поддърж. на ул. мрежа” 

           -§1030 „Текущ ремонт”                                                            0        6648      +6648 

 

ХІ. Променя плана на разходите по бюджета на кметство  с. Чомаковци за 

2022г., както следва: 

  1.МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ 

1.1. Функция “Общи държавни служби”                                     било  става    разлика 

а/Дейност  122 “Общинска администрация” 

-     §1015 „Материали”                                                                     2500     8937     +6437 

 
ХІІ. Приема програма за капиталовите разходи на Община Червен бряг за 2022г., 

съгласно направените промени по Приложение № 1  в размер на       5 511 049 лв. в 

това число: 

 

1.От целева субсидия за капиталови разходи   – 553 660  лв. 

2.От собствени средства в т.ч. преходен остатък, стандарт 2022г.  –209 905 лв.    

3.Остатък ПМС 2021г. – 30 000 лв. 

4. Остатък средства по ПМС от 2020г. – 4 360 577 лв.  

5. Остатък ЦСКР 2021г.- 356 907 лв. 

 

 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ  

ЧЕРВЕН БРЯГ 

ПРЕДСЕДАТЕЛСТВАЩ ЗАСЕДАНИЕТО: 

 

 

/ГАНКА НИНОВА / 

 



 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЧЕРВЕН БРЯГ 

 

     Препис-извлечение от протокол № 40  

     от заседание на Общински съвет –  

     Червен бряг, проведено на 20.10.2022 г. 

 

Относно  

Точка: Тринадесета.  

Предложение относно кандидатстване на Община Червен бряг с проектно 

предложение „Грижа в дома към Община Червен бряг" по Оперативна програма 

„Развитие на човешките ресурси" 2021-2027, процедура чрез директно 

предоставяне на безвъзмездна финансова помощ ВG05SFPR002-2.001 „ГРИЖА В 

ДОМА". 

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

и 2  въздържали  се от общо 25  гласували общински съветници при общ брой 29 на 

съветниците в Общинския съвет,  прие 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 725 

 

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

местното самоуправление и местната администрация, § 1, т.20 от допълнителните 

разпоредби на Закона за публичните финанси, представеното от Кмета на общината  в 

Общински съвет с вх. № 07-01-280/11.10.2022 г. предложение относно кандидатстване 

на Община Червен бряг с проектно предложение „Грижа в дома към Община Червен 

бряг" по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси" 2021-2027, процедура 

чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ ВG05SFPR002-2.001 

„ГРИЖА В ДОМА", Предложения от всички комисии от заседания, проведени на 

13.10.2022 г. 

Р Е Ш И: 

1. Дава съгласие Община Червен бряг да подаде проектно предложение по 

процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ ВG05SFPR002-

2.001 „ГРИЖА В ДОМА"  по Програма „Развитие на човешките ресурси" 2021-2027 г.. 

  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. 

 

 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ  

ЧЕРВЕН БРЯГ 

ПРЕДСЕДАТЕЛСТВАЩ ЗАСЕДАНИЕТО: 

 

 

/ГАНКА НИНОВА / 

 

 

 

 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЧЕРВЕН БРЯГ 

 

     Препис-извлечение от протокол № 40  

     от заседание на Общински съвет –  

     Червен бряг, проведено на 20.10.2022 г. 

 

Относно  

Точка: Четиринадесета.  

Информация относно състоянието на дървесината в общински горски територии в 

землищата на Община Червен бряг, предвидена за ползване по ГСП. 

Общински съвет Червен бряг,  прие 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 726 

 

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

представената от Кмета на общината  в Общински съвет с вх. № 07-01-281/11.10.2022 г. 

информация относно състоянието на дървесината в общински горски територии в 

землищата на Община Червен бряг, предвидена за ползване по ГСП, Предложения от 

всички комисии от заседания, проведени на 13.10.2022 г. 

Р Е Ш И: 

Приема Информация относно състоянието на дървесината в общински горски 

територии в землищата на Община Червен бряг, предвидена за ползване по ГСП, 

съгласно приложението. 

 

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

съветник Петър Петров направено на заседанието на Общинския съвет  относно 

Общинския горски фонд, 

Р Е Ш И: 

Кметът на общината до края на месец декември 2022 г. да представи на 

Общинския съвет анализ на състоянието на Общинския горски фонд с конкретни 

предложения относно неговата охрана, възстановяване /залесяване/, санитарна сеч и 

добив на дървесина. Преди сесията анализът да мине на обсъждане в постоянните 

комисии на Общинския съвет. 

 

По т.І решението е прието с поименно   гласуване  с 23  гласа ЗА, 1 против и 1  

въздържал  се от общо 25  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 1  

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

съветниците в Общинския съвет 
 

 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ  

ЧЕРВЕН БРЯГ 

ПРЕДСЕДАТЕЛСТВАЩ ЗАСЕДАНИЕТО: 

 

 

/ГАНКА НИНОВА / 

 



 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЧЕРВЕН БРЯГ 

 

     Препис-извлечение от протокол № 40  

     от заседание на Общински съвет –  

     Червен бряг, проведено на 20.10.2022 г. 

 

Относно  

Точка: Петнадесета.  

Предложение относно  допускане на изменение на ПУП-ПР за УПИ І и УПИ ІІ в 

кв. 87 по плана на село Глава. 

Общински съвет Червен прие 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 727 

 

На основание резултата от проведено поименно  гласуване : 19 гласа ЗА 

приемане на предложение в Общински съвет с вх. № 07-01-283/12.10.2022 г. относно  

допускане на изменение на ПУП-ПР за УПИ І и УПИ ІІ в кв. 87 по плана на село Глава, 

без  против и 7 въздържали  се от общо 26 гласували общински съветници при общ 

брой 29 на съветниците в Общинския съвет и  съгласно разпоредбата  на  чл.5, ал.2 от 

Наредбата  на ОбС за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско 

имущество, не се приема внесеното   от  Кмета на общината  в Общински съвет с вх. № 

07-01-283/12.10.2022 г. предложение относно  допускане на изменение на ПУП-ПР за 

УПИ І и УПИ ІІ в кв. 87 по плана на село Глава 

 
 

 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ  

ЧЕРВЕН БРЯГ 

ПРЕДСЕДАТЕЛСТВАЩ ЗАСЕДАНИЕТО: 

 

 

/ГАНКА НИНОВА / 

 

 

 

 


